
S Kuruş • Telefon• 23872 -

şu s a a tte 
B. M . M e c lls lnde 

Af kanunu 
konuşuluyor 
Başvekil meclisten 
selAblyet isteyecek 

Ankara, 29 (Telefonla) - Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında umumi 
af ve spor kanunlarını müzakere edip 
yaz tatiline girecektir. 

Af kanunu münasebe~e birçok ha. 
tiplerin söz söyleyecekleri, bununla 
beraber kanunun kabul edileceğine 

muhakkak nazarile bakılıyor. 
Baıvekilin celse kapanmadan evvel 

mecliste iç ve dış meseleler hakkında 
beyanatta bulunacağı, bilhassa Hatay 
me.selesinin son safhasını anlatarak ba
zı aalihiyetler isteyeceği söylenmekte. 
dir. 

Üstündağ 
Bu Mabab Yunaols

tandan dUodU 
Vali ve belediy~ reisi Muhiddin Us. 

tündal. bu sabah refakatindeki zevatla 
birlikte saat 7 de Grimani vapurile Ati
nadan şehrimize gelmi§, rıhtımda vila
yet, belediye, parti erkanı ve birçok dost. 
lan tarafından kal'§ılanmı§tır. 

M11hiddin Üstündağ kendisini karşılı. 
yanlara seyahatinden ve Yunanistanda 
kendisine gösterilen kabul resminden 
çok memnun bulunduğunu ve Türk mil
letine dost Yunan milletinin selAuılan
ru getirmekte olduğunu söylemi~ir. Vali 
ve belediye reisi nlftundan doğru evine 
' e bir müddet istirah~tten sonra da Fi
loryaya giderek Atatürke tazimlerini ar
zetmiş, dost Yunan kralının selamtarmı 
bildirmi§tir. 

PereıtlıkArlannı 

Uzecek bir haber 

Çıplak Doroti 
Lamur giginigor 

~ Yazısı 2 incidı 
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Meclis yüzellilikle~in 
suçunu bağışlayacak mı ? 

······················································--·-··························································-.. ···· ····················-··········----------........ --.. -·····-··············-................. .: 1 ürk gazetecileri için en 
Basın birliği kanunu 

hüqük mükafat: 
kabul edildi 

Türk Basınından 
Meclise şükran! 

GazetecDDer~ kendllerlne mue mmen v e 
geniş bir ıstlkbaB hazarl ıyan Dsh lllye v e 
kUI Şükrü K ayay a, kanu n u tasv i p eden 
M e canse şükıran hDsOerı nn bnttd Drmeğe 
kar a r v erdller 

1 ürk gazetecilifi milli davaların 
miidafıi mulıafızıdır I 

lstanbul BaS1n kurumu azalarınaan bir kısmı muhtel(/ toplantılan sırasında 
DahiUyt vıleili Şükrü Kaya 
~ Ya;mı 4 üncüde 

C. H. Partisinde ve B. M. Meclisinde 

G<eınçDcar mutDak 
spor yapacalkDar 

Seçim bürolarının ktıpalı 1oapılannda 
§'imdi Suriı•cli askerler nöbet 

ıcHiyorZar 

4 bön 
Askerimizin 

A1 :1 yişi tem nde vttz•fe 
al mak nzere 

Hatava glrme
sını ıst,yoruz 

Askeri heyetler aı·asındaki 
ionuşnullarda bugün 
bir netıce alınmasa 

t>eklen•yor 
Berlin, 28 (A.A .. ) - Korrespondans 

diplomatik, Hatay mesclesınin goster<lı
ğı ınkı~tı me\'zuubahs ec!erek ezcümle 
şöyle dıyor; 

"Hakikat şudur ki Fransa istemiye is. 
temi ye yüriımeğe mecbur kalmıştır. 

l4'ransa, Hataydaki hakiki vazıyetın ıca. 
batını yerine getirmek hususunda uzun 
müddet tereddüt etmiş. münhasrıran 

şekle bağlı hukuki mülihazalardan <». 
fatl hattı hareketini deği§tirmekten uzun 
müddet imtina eylemi§ ve Hatayda hata· 
lı bir vaziyete düşmüştür. Şimdi o itilAf
giriz vaziyetinin, bMisatın tabit seyrini 
deği§tiremediğini görmüş ve faZla olarak 
da çok 'kıymetli siyasi imldnlatı elden 
kaçmnı§tır. Bugün göstermeğe çalıştığı 
siyast Suples kaydedilmeğe değer mani. 
yettedir • ., 

_.. Devamı R fnrlde 

Türk - ıngiliz 1 Halk_ı_n_ç_i_m_e_n_t_o __ yu-----
mali anlaşması 

tasdik olundu 
Şeker sanayii himaye 
ediltcek, şarkta, garpta 
yeniden şeker fabrikaları 
kuruhtcak 

- M eclis ve Parti grubundaki mü
zakerelerin tafıilitı 11 inci sayfa -
mızdachr -

kolay lemin etmesi 
lazımdır 

Vali ve Belediye reisi 1uırşılayrrıları ara.tında ·- · 
Sıra erkexıerJen kadınlara geçti 

Diln bir kadın sok8k ortasında 
sevgilisini kamayla yaraladı 

. . ;{YONS 8 inoide). 

füı.1'1rl~öy '1mento fabri1oa81nttt &ünde gfln1ertlen1ieri n6bet lkkJiyen mm. 
yonıardan btr kısmı ... 

(Yazısı 5 inci sahifemizde Mesele llltununda) 
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Ana dilindeıı 
imli 1an . , 

veremzyen e .•• 
Yazan ; Şekip Güudilz 

D üN matbaaya gelirken, Anka. 
ra. caddesinde, tamdıl;rım mu. 

harrirlerden biriyle karşılaştım. Onu 
bir hayli zamandır görmemiştim. Se
vindim doğrusu. Fakat daha ''.nasıl

sın? nerelerdesin?,, dememe meydan 
kalmadı, etrafımızın sekiz on gençle 
çevrildiğini gördüm. İçlerinden biri, 
hiçbir mukaddemeye lUzum gormeden; 

- Numaramı kırmı§Sınız. ..• dedi • 
Halbuki benim bu yıl imtihanı mu\'af • 
f akıyetle vermiş olmam lazım. 

Gazetecilik zahmetinP. katlanmakta 
olan muharrir ark8'da§ımıo, ayrıca 

öğretmenlik zahmetine de katlanmak
ta olduğunu bilmiyordum. Yüzüme 
mahzun mahzun bakıp bir eeyler söy. 
lemek istediğini sezdim. Fakat yine 
meydan veren olmadı. Çocuklardan 
bir ikincisi, mor renkli bir not karne. 
sini sallaya sallaya haykırdı: 

- Şuraya bakınız. Bütiln dersler
den geçmişim. Bir sizin dersinizden 
kalmışım. Bu insafsızlıktır efendim! 

Gözlerinde munis bir bakış yoktu. 
Bilükis, kaıılarında şirret bir kımılda
nı; vardı. Hani neredeyse tehdide 
b:ışlıyacak gibiydi. 
Arkada9ım; 

- lmtıh:ında muvaffak olup olma. 
dığınızı münakaşa edecek yer burası 
değildir... • diyecek oldu - Talebe
si ( ? ! ) hiddetle gürledi : 

- Ya neresidir? 
- Mekteb. MildUre müracaat edi • 

niz. 
Ne çiy mavi gözlerinde, ne çilli, ço

pur suratında iyiliğe delftlet edecek 
bir ize rnslnnamıy:ın bir üçUncU çocuk, 
ar'rndaşımın bu cevabına mukabeleye 
kalkışırken dayanamadım, müdahale 
ettim: 

- Durunuz bakalım. Fazla numara 
istediğiniz ders hangisi? verin şu not 
karnesini! 

Az numara ahaını "bir insafsızlık., 
suretinde telakki eden, hemen elinde
ki karneyi uzattı. Sol elinin şehadet 
parmağım, dersleri ve numaraları sı. 
ralıyan cetvelin bir hanesi üzerine ba. 
sarak; 

- lşte bu! • dedi. 
Şöyle bir baktım. O anda i!:imin na

sıl sızladığını tarife imkan bulamıyo
rum. Sokak ortasında öğretmene iyi 
numara vermesi için yalvaran talebe. 
nin kötü not aldığı ders neydi bilir 
misiniz? 

Türkçe ... 
Türkçe! 
Bu taze vatandaş, ana dilini bilmi. 

yordu. Ana diline ka~ı bütün bir yıl 
lakayt kalmıştı. Ve yıl sonunda. 'fürk 
dilinden imtihan veremeyişi ile göze 
vurduğu büyük cinayeti anlamamak
ta hala ısrar ediyor, bu halden sade
ce sınıf geçemiyeceği için ıstırab du. 
yuyordu. Genç vatandaş, dilini bilme. 
menin ne büyük, ne utandırıcı, bir hal 
olduğuna, ne iç sızlatıcı bir azab ol
duğuna, ne eşsiz bir vicdan azabı ol
duğuna bir türlü akıl erdiremiyordu. 
Yalvarışına bu sefer de bana hitab e. 
derek devam etti: 

- Gördünüz ya efendim ... Bir türk. 
çe için insan sınıfta kalır mı? Bir nu
mara daha alsam bir yıl kazanaca
ğım. 

Ona kaşlarımı çatarak ve homur. 
danarak §U cevabı verdim: 

- Siz çok acmacak bir haldesiniz. 
Bir Türk genci, türkçeden iyi not ala... 
madığını sokak ortasında göğsilnU ge
re gere nasıl söyliycbilir? Bir Türk 
mekteplisi için bundan biıyfik nyıb o
labilir mi? Ben sizin yerinizde olsam, 
diğer blr imtihanda, türkçedcn f evka.. 

Presfişkarlarını üzecek bir haber 

Ç plak Ooroti 
Lar1ıur giyiniy or! 

En guzcl yıldız, hatta dünyanm en güzel kadını bmi ıle 
tanınan Doroti Lamur, bugün kendisini bütün sevenle, i mü- . 
teessir eder. bir haber vennektedir. Fakat bu haberin ıalnız 
bir ki~iyi memnun ettiği de söyleniyor: 

Ona, bugünkü şöhretini temin eden de esasen budur. 
Bu çıplak kıyafet vücudunun endamını ortaya koymuş ve o. 
nu bütün güzelliği ile dünyaya tanıtmıştır. Bugün artistin 
böyle bir karar vermesine sebeb ne? 

Doroti Lamur art.ık kendisini filmlerde yan çıplak bir 
halde gö::ıtermiyecektirl 

llolivudda söylendiğine göre, bunu istiyen biri vardır ve 
bu da, Doroti Lamurun kocasıdır. Kıskanç bir adam olan 
kocası, artık sevgilisinin herkese, vücudunu yan çıplak bir 
halde göstermesine razı olmamakta, onun ",giyimli roller al
masını .. istemektedir. 

Halbuki, artist şimdiye kadar daima vahşi memleket 
kızları rolü alarak, üzerine elbise namına pek az bir ~ey giy. 
miş, vücudunu uzun saçları ile örtmüştür ... 

lngilterede Hava{ 
nümayişleri 

Fransız, lngiliz, Alman ve 
Amerikan tayyarecileri 

gösteriler yaphlar 
Geçen cumartesi gilı!i.i lngilterede 

btiyük hava nümayi3leri yapılmı§, ln. 
giliz, Fransız, Alman ve Amerikan 
tayyarecileri muhtelif hünerler gös • 
termişlerdir. 

Tayyare sahasında toplanmış olan 
doksan bin kişi evvela, gökyüzünden 
gelen bir ses işitmiı:lerdir: 

"Miamiden hareket ettim, bu sabah 
ı ·evyorka geldim.,, 

Bu ses, hakikaten havadan gelmek
tedir. Fakat lngiltereden değil, ta A.. 
merikadan ... Bunu söyliyen tayyareci 
Dik Meril'dir ... 

Atlas Okyanusunu 11 saatte geçe. 
rek geçen sene rekor kırmıB olan tay
yareci, bunları söylerken Nevyork ü. 
zerindeydi. Telsizle söylediği bu söz.. 
ler sesi btiyUten aletle etrafa yayıl • 
mış ve herkes denizaşırı bir memle. 
ketteki tayyarecinin sesini yakından 
i!Ptmi§tir. 

Amerikadan gelen bu sesten sonra 
yine ora.dan bir de tayyareci gelmie. 
tir. Bu nümayiş için davet edilmiş o
lan, Amerikanın meşhur tayyareli ga. 
zetecisi Al Vilyamsdır. Hadiseleri 
tayyaresiyle takip eedn bu yeni sis • 
tem gazeteci, lngiltcrroeki hava nü
maı işi rini de yerinde görmek ,.e A. 
m~rikaya bildirmek için oraya gel. 
miş'i ... 

300 metreyi iııiceye 7:a.wr açı11m:J·<m 
para§·dtüu tayy.ı' cı~~ıı alın.an tcsnıi 

Bundan sonra, bu rnilletlerarası 

hava bayramında Fransız. İngiliz, Al
man ve Amerikan tayyarccilerj muh. 
telif gösteriler yapmışlardır. Bu ara. 
da bilhassa, Almanyamn en genç si
vil tayyarecisi Paul Forsterin yaptığı 
canbazvari atlama hareketleri büyük 

iade güzel bir not alaca,..ım güne ka. 
dar tanıdıklarıma kendimi göster
mem. Hatta kendi kendimden utanı
rım. Dilini bilmiyen, diline liı.kayt o. 
lan insandan memlekete hiçbir hayır 
gelemez. Velev ağzıyla kuş tutsa, \'C. 

Iev bir &lison olsa dahi. • 
• • • 

Gittiler. Bana hiddetlendiler mi 
bilmem ... Allah vere de ne demek is
tediğimi anlamı§ olsalardı! 

"ekip CONDOZ 

U umi a bın 
en büyük faciası 
ILord IKHçneır'D taşıyan kırlUlvazöır 

ınıasoo batmoş? 

Umumt harbin en büyük faciala- J 
rından biri, İngiliz harbiye nazırı 
lord Kiçnerin bulunduğu "Hampşer., 
kruvazöri.i ile beraber kurban gittiği 
kazadır. 

Lord Kiçncr, 4 haziran 1916 da, ma. 
1yetindeki harbiye, bahrjye ve harici. 
ye erkanıyla beraber, İngilteredcn ay
rılmıştı. Rusya.ya gidiyordu. 

~us çarı. harb vaziyeti üzerinde gö 
rüşmek ve Rus ordularını buna göre 
tanzim etmek için, İngiliz harbiye na. 
zırmı Petrograda çağırmıştı. Lord 

bir hayretle seyredilmiştir. • 
DUnya paraşüt rekorunu kendisin. 

de muhafaza eden Guin Cons da, 1000 
metreden ııtlıyarak büjiik muvaffakı. 
yet. göstermiştir. Bu sahne bUyUk he-
yecanla takip edilmi~tir. Çilnkü para. 
3ütçü, tayyareden atladıktan sonra 
bir müddet paraf;ütü açılmamış ve bir 
taş gibi, biiylik bir hızla dü~meyc baş. 
lam ıştır. 

Paraşiit hiç açılınıyacak mı? ı 
Herkes bu heyecan içinde, korku i· 

le, birkaç f'aniye ooklemiştir. Fakat, ' 
bu heyecanlı anlar saat kadar uzun 
gelmiş, 90 000 kişinin bulunduğu koca 
meydanda bütün nefesler kesilmiştir. 

Nihayet, yolun üçte biri gittikten 
sonra, paraşUt açılıyor ve Cons 700 
metreyi paraşlitle iniyor. 

çekilen resmi 

Kiçiner, de bu daveti kabul etmiş, 
derhal yola çıkmıştı. 

"Hampşer.. İngiliz donanmasının 
en sUratli ve en bUyUk kruvazörlerin
den biriydi. Lord IDçncrin seyahati. 

ne bu geminin tahsis edilmesi onun i
çin muvafık görUlmüştU. Gemi, Yut. 
land harbinden yeni dönmUş ve diğer 
kruvazörlerle beraber Turso limanın-
da yatıyordu. .. 

Lord Kiçner, Rusyada Arkangel li. 
manına ve oradan da trenle Petro
grada gidecekti. Esasen Rusyanın İn . 
giliz gemlieri için başka bir limanı a
çık bulunmuyordu. 

Fakat, .. Hampşer" bu seyahatini 
yapamadı \'e daha henüz yola yeni çık. 

mışken battı. 

Kaza çok ani olmuş ve gemidekile
rin hemen hepsi boğulmuştur. Kaza. 
dan kurtulanlar yalnız on iki kiııidir. 

Bunlardan biri, bu giln, kazanın na
sıl olduğunu anlatıyor ve gemi mayn. 
la mı, yoksa torpille mi battı mesele
sini tekrar ele alıyor. 

İngiliz harbiye nazırının kurban 
gittiği bu kazanın sebebi, hakikaten, 
umumi harbin csranndan biri olarak 
kalmı5tır. 

Bugün hatırasını anlatan gemiciye 
göre, geminin bir t.ahtelbahir tarafın. 

dn torpillenmiş olmasına ihtimal ve· 
rilemez. Çünkü, "Hampşer'' in battı. 

Yere indikten sonra, kendisini ku. ğt yere bir denizaltı gemisinin giı: • 
cakhyanlara paraşütçü: ' mesine imkfuı yoktur. 

- Hava çok fenaydı, diyor. Böyle Geminin bir mayna. çarparak battı. 
bir havada, başka bir yerö olsa, ğı muhakkaktır. Bu mayn, Almanla· 
dünyada atlnma.ı.dım. Fakat nUmayişe rın döktükleri maynlardan biridir. 
iştirak etmiş olduğum için atladım. Bilhassa, Alman tahtclbahirlerinden 
Rüzgar çok fena esiyordu. Paraşütün U. 175 in o civarda on üç mayn attı. 
hiç açılmamak tehlikesi de vardı. ğı tesbit edilmiştir. Diğer on ikisi

0 

In· 

Paraşüt geç açıldığı için yere inme giliz mayn gemileri tarafından top • 
de çok sert olmuştur. Eğer ayakları. landığına göre, Klçnerin bulunduğu 
mın üzerine düşmemiş olsaydım, bir kruvazörü on üçüncü mayn batınnış-
yerim muhakkak kırılırdı... tır. 

Nümayişlerden sonra, İngiliz hava İngiliz harbiye nazırının Rusyaya 
nazırı bir nutuk söylemiş, halkın tay- gideceğini Almanların haber aldığı ve 
yareciliğe kElll!I gösterdiği alakadan bunun üzerine "Hampşer" in yoluna· 
dolayı memnun olı\uğunu bildirmi§tir. mayn döktükleri de düşünülebilir. 
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KUHUN 

Almanyada antisemitizm 
H ~ısAN KUMCAl'I ua:ıvor: 

,,Alman~·nda yeniden antisemitizm hare 
ketleri uyanmı~. Derlinclo ,.e diRer büyük 
Alman şehirlerinde hlnlcrce, Yahudi tev
kil olunmuş. Bir t:ır:ıftan da hu Yahudlle. 
rln mallarını ve nıülkfcrJnl ellerinden nL 
ınak için türlü tedbirler dU~ünülüyor
muş. 

Mıılümdur ki onşluslan enel biltQn Al. 
m:ınyaılakı Yahudiler tazyik, hapis, boy. 
kolaj gibi şiddet hareketlerine uğrnrnış

J:ırdı. O vakit \'iynnadaki Ynhudller rııhat 
oturuyorlardı. \'e Alınnnyadaki Yahudile. 
rin hııllcrine bakarak milteselll olu)·orlar. 
dı. 

Hnllmki Avusturya Almanyaya ilhak e
dildikten sonra hurodaki antisemitizm ce. 
reyanları o J:ndar şiddclll olmuştur Jd vı_ 
yana Yahudileri bu defa Derlln Yııhudilc
rinin haline gıpta etmene başlamışlardır. 
Dunun için bir çokları Almanyaya silmiş. 
lcrdir. lştc \'iyanadan Bcrlinc ve dl~er 
büyük Alman şehirlerine doğru vukubulan 
hu yeni Yahudi akınından sonr:ıdır ki şim 
di Almnnynclnn anlisemllitm haberleri sel 
dl. 

Bu va:ı:lycte göre hatıra şliyle bir sual 
varil olu)·or: Acaba Alınan hukömetl At
manyadaki Yahudilerin \'lyann Yahudi. 
leri için gıpta edilecek derecede rahat ve 
huzur içinde bulunmadıklarını, daha d~
rusu Almanya hudııtlan dahilinde Yahu. 
dllere emniyetle lltlcngüh olacak bir yer 
hulunınadı~ını mı gfö;terrnek istiyor? 

CUMHURiYET 

Sanat eseri ve gazete 
haberi 

P El'ı\MI SAFA buoıiııkü ua:mnda ~ÖU 
le dluor: 

"ilır sanat eserinin bir gazete hnbcri u
den fnzlıı tesirli olduğunu herkes bilb. 
Ladam O Kamelyanın ölümilnil hııkikl bir 
vııka olarak lılr snzetedc okusaydık, roma. 
nında, piyesinde, filminde içimize dolan 
heyecanı duymazdık. \'erler romanının 

birçok intiharlara selıcb old~u nckadar 
çok ynlılmıştır. f'akat lıu romanı yasak et
mek hicbir devletin hatırından seçmez. 
llüyük sanat endişelerini bir tarafa koyu. 
nuz, estetik değil de, yalnız sosyal bakım· 
dnn bile düşünülse, bir fntlhıır fikrinin 
ı;lnıyet ellcbilme.si için, tıpkı söri hııstıılık 
mikrobu gibi, kendine müsait bir zemin 
lıulal>ilmcsi llizımdır. intiharları azaltmak 
isliyenler, lıu• mü~alt zeminleri ortadan 
kaldıracak bir ruh hıfzıssıhhaslle meşgul 
olınnyl tercih ederler; snıınt eserini yasnk 
elrnenln, tifoyu ortııdnn kaldırmıık için 
salnta \ 'C ~emiş yemeyi, batta şu içmeyi 
ıııcnctmektcn farksız olduğunu bilirler. 

Bizde ınııtbuat kanunu, \'erter gibi in. 
Uhnrn teşvik eden binlerce romanı, piyesi 
Ye Cilıni ya~nk etnılş değildir. Fakat bun. 
farın :rııııındu teslrJeri solda sıfır ka1nn 
intihar Tnknl:ırının neşrini ynsnk edf:\'Or. 
Simdi bu maddeye bir de talebe vaknlnrı-
11 ın tıeşri mcmnulrcti ilıh·e edilecek. Kcn. 
disini nıya mektclıinin mudilrilnü ölılilr. 
melle karnr ,·erip de o ~ünkü g:ızeledc bir 
intihar ,·eyn tecavüz haberi görmediği i
çin tns:ıvnırıınd:ın vazgeçecek insan ,·ar 
mıdır1 Hem hu gibi vnkalıırın şayi olma. 
Inrı için gazetelere yazılmasına da lüzum 

1yoktur. Hakikat ilı1n edilmediği için, bin 
türlü mübalağalarla şişirilen ,·akaların ri. 
vnyeti rlilrlen dile gezer. Evvelki sene on 
gün içinde gazetelere eksik olarak geçen 
yedi htıdiscnin şa:rlnsı birer efsane haline 
geldi ve bir kaçı milli ronı:ınhırn bile ıncv 
zu olein. 

lntilııırlorın ''e talebe \"akol:ırının arnl
masını deı?il, olmnmıısını lıitcınlyen millet 
~·oktur. Foknt hansı milletin matbuat kn. 
nunundn böyle bir y~sağn tesadüf cclilcbi. 
lir? 

Hayır! E,·,·elce de l'azdıltım gibi, çıbanı 
kl\kilnden !Nlnvi edcce~lmlz yerde, ona 
bir damla lltıç hile sUrmcdcn, üstüne bir 
örtO atmıyn benzlyen bu hıırekct, hastnlıAı 
nzdırır. Acnba l'er)·Qzfinde hnngi memle
ket, bizden başkn, mckteplerlnln dlslpli 

nlnl, bu me\'Zudıı sazetclcrlnl susturmakla 
temin ctıncAe kalkmıştır.,. 

Bir tayyare 
düştü 

t-:tnd~kl beş ki~ 1 
kömür balloe geldi 
Rayıns, 28 (A. A.): 
Askeri tayyare Kursi kampından 

havalandığı sırada dli§milş ve topra· 
ğa tcmns edince ateş almı5tır. Ateş 

almasının sebebi, süratini kaybetmiı 
olmasından ileri geldiği tahmin edil. 
mektedir. Çünkü rüzgar, fırtına ha
linde esiyordu . 

Tayyare, tamamlle ve ç.arçabuli 
mahvolmuştur. İçinde bulunan 5 tay
yareci kömür haline _gelmek suretilc 
telef olmuelardır. 
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iÇERDE: 
• Teıviki aanayı kanunundaki makine 

muafiyeti kaldırılmaktadır. Dunu yerine 
İktisat vekAletinden müsaade istihsali su. 
retile giimrillü verilerek makine llhalAtı 
yapılacaktır. 

• Elektrik firketlnln devir ve teslim 
ltl bIUrilmişlir. Şirket müdür ve mümes
alllerl yann binayı terkedecekler, yeni 
kadro l temmuzdan itibaren faaliyete ıe. 
çecektir. 

• Muallmlerin birikmiş mesken bedel. 
Jerlnlo bu yaılkı bntceden derhal verilmesi 
hususunda dahiliye veklletl tarafından 

-,Diyete bir leblll gönderilmiştir. VilAye. 
tin 938 bütçesindeki bazı işleri ıelecek 
seneye bırakılarak mesken bedelleri ,·eri
Jecektir. 

• Beyoğlu halke\·i için Taksimde yeni 
bir bina yaptırılmasına karar verilmiştir. 

• İtfaiye kumandanı tedavi için Çekos. 
lovakyaya gitmiştir. 

• Sovyet başkonsolosu dün vali \•ekilin! 
ziyaret etmiştir. 

• Çubukludaki gaz tanklarının adedi 
dörtten on ikiye cıkanlacak ve aralarında 
dekovil hallı yaılacaktır. 

• Taksim, Harbiye, Fatih ve Aksaray. 
da yol ortasındaki aJaçlı yerlerin beton 
olarak yapılması knr:ırl:ışlırılmıştır. 

• Yunanistan kasaplar .cemiyeti mcmle. 
ketimizden 15.20 hin liralık kasaplık hay. 
van almak jçin müracaat etmiştir. 

• Pamuk ipliği mensucatı hakkında ve. 
killer heyetince yeni bir kararname hazır
lanmıştır. Buna söre, mensucat fabrika. 
ları genişletilecek, mevcut fabrikaların 
aboneleri yenileştirilecekti r. 

• Rıhtıma yanaşamıyan vapıırlarn bir. 
kolaylık olmak üzere limanda bir iskele 
dubası kurulması lüzumu deniz ticaret 
mOdürlü#ü tarafından İktisnt vekaletine 
bildirilmiştir. 

• Nahiye müdürlerinden 1299 tcvcllüt
lüler tcmmnzda tekaüde se,kedilecek 
!erdir. ht:ınbulda hu yaşta iki nah ile mü. 
dürü vardır. 

• Zahire borsasındn yeni idare heyeti 
seçimine 1 temmuzda başla.,caktır. 

• Limonda nı;alt buhranını karşılamak 
üzere fahrika ,.e havuzlarda Ye Karadeniz. 
de Alaplı tersanesinde yapılmakta olan 
mavnnlar yakında (leleceklir. 

• Yabancı piyasalarda Türk malını fena 
tanıtacak ol:ınl:ırın şiddetle cezalandırıl. 

ması k~~arlaştırılmıştır. Bu Rihi kimseler 
ticaretten nıenolunac:ıktır. 

• Küçük sanayi erlıabı vekalete milraca 
al ederek muamele vergisinden muafiyet. 
)eri hakkında taleple bulunmuşlardır. 

• Amerikan fıstığı ismi altında tanınan 
Gaziantep fıstıklarından hayal olanJann 
boyanarak satıldığı görfilınüş, belediye tıı. 
rafından tedbir alınmıştır. 

• Buğday ihracatçıları diin licarcl oda. 
sında bir toplantı yaparak standordlaştır 

ma hakındakl projeler görüşülmr-;ıür. Top 
Jantı bugün de yapılacaktır. 

• YugosJav elcisi Acenovlç ile askeri 
ataşesi albay Zomatz ve Bulgaristan aske
ri ataşesi albay Medaniyef dün şehrimize 
gelmişlerdir. 

DIŞARDA: 

• Meksikalı amele federasyonu ıenel 
sekreteri Teledano Vaflnstonda bir nüma. 
yiş esnasında bir nutuk Irat ederek eenu. 
bl Amerikadaki Alman, İtalyan ve Japon 
faşistlerinin siyasi hedeOerinin ne oldu. 
tunu bildirmiştir. Hatip demokratik mem 
leketler arasında bir anlaşma yapılmaF ı ı 

zarurelfnde ısrar etmiş, fakat bu anlafm:ı ,. 
faşist diktatörlüklerle bir gündelik uzl•t· 
malar programına istinat etmemesi llızını 

1 
gelmekte olduğunu söylemiştir. 

• İyi haber alan İngiliz mahfillerinde 
hasıl olan fntlbaa göre Avosturyanın borc. ı 
lan mnzakerelerl normal cereyanlarını ' 
takip etmekte ise de verilen bazı haberler 1 
de hildirdi!!i kadar siiralle ilerlememekte. j 
dlrler. I 

• Fransa ticaret nezaretinde Fransız I 
eksperlerile bir Jngiliz heyett arasında. 
Jngiliı kömürünün Fr:ınsadaki satışlarına ı 
Frankın sukutundan enelki ehemmiyeti . 1 
ni yeniden \'ermek için yollar arama!; 1 

maksadile görüşmelere başlanmıştır. ı 
• llükümet, hir Amerikan subayı karı. 

sına bir Japon neferi tarafından tokat a. 
tılması hAdlseı.I (lzerine, Tok)'O nezdindr ı 
portcstoda bulunmuştur. Filhakika, Tslnı.: 

taodaki Amerikan konsolosunun bildirdi. 
jfine göre ''Tulsa Amerikan geınlsinde11 

çıkmakta olan b:ıyan Tomas Massiye blı 
Japon nöbetçisi, suallere japonca cevap 
vermedilti için, iki tokat almıştır. 

• Fransız hariciye nazırı, Bone diln sa. 
ha' Amerikanın paris sefiri BOliti, MiL 
letler cemiyeti ııenel sekreteri Avenohı 

k:ıhul etmiştir. Evvelce ,·erilen haberler 
hiliifın:ı olarak Bone halihazırda vazifesi 
Jıaşındn bulunmakla olan Almanyanın Beı 
lln sefirini kohııl etmiş değildir. 1 

• Duhlln şehrinin belediye reisi Alfred ' 
Byrue, 4 reye knrşı ı 7 rey ile dokuzuncu 
defa obrak yeniden intihap edilmiştir. 

ınhfsarların yeni 
kadrosu 

İnhisarlar idaresinde, yeni sene kadro
ları mali sene başına yetiştirilemediğin -
den memurlar haziran maaşlarını tecdit 
edilen eski kadrolara göre almışlardı. 

Şimdi yeni kadrolar hazırlanmakta ve i
cap eden terfi. terfih. na.kil ve tah\illeı 
yapılmaktadır. 

ldare~in yeni kadroları, temmuz ayı
nın iki haftası içinde alrucadarlara teb· 
Hl edilmi3 olacaktır. 

Oalp aranıyor 
Fatihde Haydar hı 
çakçı Al!leddin so -
kak 4 numarada o. 
turan 11 yaşların • 
da Ali Rıza :.1l t,'iin 
kadar evvel kayhol 
muştur. 

Fatihde 13 üncü ilk 
okul 4 ündl sınıf 
talebesinden olan 
bu yavrunun hayat 

ve mematmdan haberdar olanların, ay
ni adresteki velilerine insaniyet namına 
haber vermeleri rica edilmektedir. 

• Ö~relmcnler yardım cemiyeti idare 
heyeti dün kültür direktörlüğünde top. 
lanmış ve faaliyet raporları okunmuştur. 
Buna söre, cemiyetin tertip ettiği gezinti 
ve müsamerelerle 2000 lir:ıdan fazla hası I 
Jat elde edilmiştir. .---·-------------mi!. 

• Esnafın senelik muayenesi yarın ni. Ven 1 ÇI ktı 
hayet bulacaktır. Şimdiye kadar 16 bin 
kişi muayene edilmiştir. 1 

• Yüksek ticaret ve iktisat mektebi ma. 
arife devredilmiştir. 1 

• Tekirdağ muallimleri kültür din·k. 
törlerile birlikte Trakya sel•ahatine çıkmış 

1 

Jardır. l\luolimler Hayrebolu, Lüleburgaz 
1 

Edirne, Kırklareli, Vize, Saray, Çorlu~ u 
gezecekler fıç gün sonra Tekirdağına dö. 
necelclerdir. 

KövünYolu 
• 

Hlkayeler 
Yazan: Ref.k Ahmed Sevengil 

Fiyatı 30 Kuruş 
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Meclis Basın birliği 
kanununu kabul etti 

Ankara, 28 (A.A.) - Bugün Re. 
fet Canıtez'in başkanlığında yapı. 

lan B. M. Meclisi toplantısında .. Ba
sın '"Birliği" kanun lA.ylhası müzake
re ve kabul edllmletlr. 

Kanunun maddelerinin müzake
resi esnasında muhtelif noktalar o. 
zerinde tadlller yapılmıe n bu ara
da Basın Blrllğl mensuplarının 11. 
ıorta edilmeleri hususunda Birlik 
uıerkezl idare heyetinin aalAhlyetl 
Jzerlnde duran Kemal Unal (1spar
ta) Avukatlar kanununda olduğu 

gibi bunun blr kanunt mecburiyet 
haline getirilmesinin daha doğru o
lacağı mütaleasmda bulunmuştur. 

Dahlllye Vekllf ve Parti Genel 
Sekreteri Şllkrtı Kaya şu ce\"abı ver. 
mittir: 

"Ayni meslek mensubu zilmrele· 
rln hayat tarzını dlişünerek ihtiyar. 
lık, maluliyet, ölilm hallerinde slgor. 
talarını temin etmek yüksek cemi
yetlerin vazifeleri icabındandır ve 
bu behemehal yapılmalıdır. Avukat
lann birlill teşekkül edeli, baroları 
kurulalı haylıca zamon olmuştur. 

Mesleğin hududu taayyün etmiştir. 
Kazançları anlaşılmıştır. Hangi yaş. 
ta mesleğe girdiği, hangi yaşta çık
tığı bellidir. Binaenaleyh avukat -
lık kanununda muayyen doneler O· 
zerinde böyle bir karar alınmıştır. 

Halbuki bugün bizim toplamağa ta
Jıştığımız meslek müntesiplerlnfn 
mebde ve müntehası bellt değtldlr. 

Kazançları ve ıayıları, eks~riya müp 
telA. oldukları haııtalıklar nelerdir, 
bunlar sarih surette malftm dellldir. 
Yalnız btldtflmlz bir şey varsa o da, 
muharrir mesleğine mensup olanla. 
rm hayatlarının gayri muayyen ve 
açık söyllyeytm, Atllerinln de karan· 
hk olmasıdır. Kurduğumuz bu ku
rum, bu meslek mensuplarını topla
yacak, perişan vaziyetten kurtar • -
cak ve bu kanunun verdlli direk • 
tlfler dairesinde, faaliyet zamanla • 
rında ve ihtiyarlıklarında hayatla • 
rını koruyabllecek ve tekaUtlüklerl
nt temin edecek kararlar alacaktır. 
Bu vaziyeti kanunla ihdas edecek O

lursak kurumu daha bidayette ade
mi muvaffakıyet karşısında bıraka
blllrtz. Arkadaşımın dediği gibi bu
nu nizamnameye bırakırsak, ben 
zannederim ki birlik, en önce bu va
zifeye başhyacaktır. Kanuna kon. 
mamasının sebebi budur . ., 

Kanunun kabulUnü müteakıp söz 
alan Ziya Gevher Etilt (Çanakkale) 
B. M. Meclisinin bir gün evvelki cel
sesinde kabul etmiş olduğu avukat
lar kanunu ve bu celsede kabul edil
mlş bulunan basın blrllği kanun lA.
ylhasiyle cumhuriyet idaresinin bu 
iki meslek erbabına geniş ve müem
men bir istikbal hazırlamış olduğu. 
nu eski bir gazeteci aıfatlyle n>in. 
netle karşılamakta olduğunu söy • 
lemiş ve bu kadar güzel bir eseri ha
zırladığından dolayı Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya'ya ve tasvip eden B . .M. 
Meclisine karşı Basın Blrllği men. 
suplarının duydukları şükran hisle. 

kürsüye gelerek beyanatta bulun -
muş ve ondan sonra da söz alan Fa
zıl Ahmet Aykaç (ElA.zığ), muhar
rirllğln umumt bir tavsifini yapmış 
ve tasvip ettiği kanunla D. l\f. Mec
lisinin bu yakın alA.kasından dolayı 
Basın mensuplarının htslerlne tercü
man olmuştur. 

Dahlllye Vekili 
ŞOkrO Kayanın 

btıyanah 

Ankara, 28 (A.A.) - B. M. Mec
lisinin bugünkü toplantısında Basın 
Birliği kanununun kabulü münase
betiyle söz alan Dahiliye Veklli ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Birçok maddeleri yUksek tasvibi. 
nlze iktiran eden bu kanun hakkın
da bazı maruzatta bulunmak için 
mUsaadenlzl rica edeceğim. 

Bazı malQmat ve hakikatler var. 
dır ki, ne kadar tekrar edilse, hattA. 
edebiyatta denildiği gibi tekrir dahi 
olsa, onları söylemekte A.melt bir fay 
da vardır. Gazeteclltk sanatı dun. 
yada ve her yerde ayni manzarayı 
arzeder ve ayni safhaları geçirerek 
tekAmill etmiştir. Bizim memleketi
mizde de gazeteclllk hayatı diğer ıı. 
beral mesleklerde olduğu gibi zama. 
nın kl:Stu telkin ve tellkkllerlnln ne. 
ticesl olarak çok geç ve güç inkişaf 

etmiştir. Bu meslek hakkında istib
dat devrinin endişelerini, tellkklle
rlnl ve bu meslek mensuplarının 

maruz kaldıkları halleri pek iyi ha
tırlarsıaız. Bizim neslimize mensup 
olanlar birçok şeylerin hasretini çe
ken gönüllerinde matbuat hürriyeti
nin hasretini de taşımışlardır. Bu, 
bize zam anın bUtUn kötülüklerinin 
ve fenalıklarının matbuat hllrrlye
tl olmaması yUzUnden geldiği kana. 
atini vermiştir. Böyle bir kanaatle 
yetişen nesil için elbette evvellemtr. 
de matbuat hürriyeti ihtiyacını ken
di ideallerine göre tanzim etmek ve 
matbuatı idare edecekleri kendi ide
allerinin yüksekliğinde yetiştirmek 
ve ona lA.zımgelen şeref ve hayslye. 
tl vermek bir vazife idi. 

ları şerefli mesleklerine kavuıma

ları elzemdir. Gazetectlik her mem· 
lekette muhtelif safhalar geçirmiş
tir. Bidayette bu işe her yerde bir 
zamana kadar şüphell ve endltell 
gözle bakılmıştır. Gazeteci öncele
ri kendisi yazar, kendisi baear. 
kendisi satardı. O devirden sonra 
gazetecilik patron ellne geçmeğe 

haşladı. Bizdeki safha bu. Diler 
memleketlerdeki safhalara gellnce. 
gazeteler ya anonim şirketlerinin e
lindedir, veya devletin eline geç • 
mektedlr. Gazete, bir iki istisna ne 
henüz bizde ferdin malı olarak ve 

ferdi sermaye ne çıkmaktadır. Bunun 
bizde böyle çıkmasından hiç bir en
dişemiz, korkumuz yoktur, Gazete
lerimiz millt gayeye hizmet etmek· 
tedirler ve kendi aermayelerile mem 
leketln ncftne çalışmaktadırlar. Ga. 
zetelerimiz bUyUk mlllf davalarımı .. 
zın dalma ön safta gelen mUdaflleıi 

1 
ve muhafızları olmuşlardır. 

Bu kısa maruzatta bulunduktan 
sonra kanunun asıl hedefinin gaze· 
tecl de dahil olduğu halde gazeteda 
çalışan unsur olduğunu s6yllyeyim. 
Haı içte kalan daha birkaç basın 

mensubunu kapsamak ve onlan 
da nlzamlamak yakında tahakkuk 
edecek bir gayemizdir. Muharrir· 
lik bizde en yüksek bir şereftir. Bir 
gün Avrupada bir basın cemiyetinde 
arkadaşım Doktor Aras'la bulunu .. 
yordum. Orada memleketlerini tem .. 
sil eden hariciye nazırları, veklller 
ve yüksek mümesslller vardı. ?rllllet. 
ler Cemiyetine mensup blr mecllı 
olduğu tein 52 mllletln bUtUn mumeı 
sllleri toplanmışlardı ve en yUkaek 
basın mümessilleri orada hazırdı. 
Kongrede söz alan her mümeutl 
vaktlle ben de gazeteciydim ve mu· 
harrlrllk yapardım, diye başlıyordu 
ve bununla iftihar ediyordu. ?rlümes
slller bunları söylerken Arasa dön· 
düm ve Tevfik RüştO, biz kendimizin 
gazeteci olduğumuzu s6yliyellm mi,, 
dedim. Doktor Aras: "Değil mi ya 
birader'' cevabını verdi. (Gtllilşme

ler). 
J. .. llbakika hayatımın bir kısmın· 

da gazeteclllk etmiş olmak şerefini 
bA.ll duyarım. Size gazetec1lttın ne 
derece şerefli olduğunu gösteren blr 
şey daha s6yllyeceğim. Bu, AtatUr· 
kün de gazetecilik etmiş olması ve 
bununla müftehir bulunmasıdır. 
Aramızda ve aranızda bu şerefle 

öYünen vo bu şerefi taşıyanları lAylk 
olduğu mertebeye çıkarmak lstlyen
ler çoktur. Şahsıma tevcih olunan 
Utifatıara teşekkftr ederim. Ben, blz. 
beptmiz büyük TUrk lokılA.bının bu 
büyük eserin ancak bir neferi olabl
llriz. Bizim yapabileceğimiz her tein 
şerefi DUyUk Şefimizin ideali olan 
lnkılAbımıza aittir. 

------------------------------• rlne tercüman olmuştur. 

Denebilir ki bizde matbuat bur. 
riyetl cumhuriyetle başlamıştır. Di
ğer rejimlerde naıııl olursa olsun, 
taklftçi bir heveskA.rlığa kapılmıya. 
rak matbuat siyasetimizde ancak 
kendi idealimizi tecelll ettirmek is
tiyoruz. Muharrirlerimiz memleket 
işlerini tenkitte serbesttirler. Ten
kit hürriyetini ve çerçevesini tayin 
ve tahdit edecek, muharririn irfanı, 
vicdanı ve aklı sellmidlr. Böyle blr 
takdiri kanuni mesuliyeU de elbet. 
te büyük olur. Bu takdir aallhlyetl
nin geni' serbestliğinden doğabile
cek mesullyetlcrl her ferdin veya 
her muharririn ::ıyrı ayrı telA.kklle
rtne bırakmıyoruz. blitiln bir mille
tin iradesinin ifadesi olan kanunla
rın hllkümlerioe tevdi ediyoruz. Ya
zı hOrrlyetlnin hakimi muharrir, mu 
harrir mesullyetinin hakemi de hA.
klmdir. (Alkışlar). 

Biz akan, coşan tnkıl&p çallıyam 
içinde birer su zerresiylz. GllnPf zt.. 
yastyle arasıra parhyan bu zerrele
rin o büyük şelllenln kütlesine katı
lıp gitmesi mukadderdir. Kuvvet ve 
kudret o küçük zerrelerden dotan 
çağlıyandadır, millettedir, o teref ve 
eaer tamamlyle TUrk tarihini ve ln
kılA.bını yaratan ve yUrnten BOytlk 
AtatilrkUndllr." (Bravo seslert ve ıtl
rekll alkışlar). 

• • SARAY sinemasında 1 
Bu haftadan itibaren her hafta Cumarte.i ve pazar günleri 

aut 1 ve 2,30 da 

HALK MATiNESi 
Fiyatlar 15 ve 25 kuru,. 

Her pazartesi günü saat 1 de 

IALEBE • ÇIRAK"" ÇOCUK matinesi Duhuliye 10 kurut 

·-------------· SAKARYA sinemasında 
Ba haftadan itil.ren her hafta Cutm1rteai ve pazar cünleri 

._t 1 ve 2,30 da 

HALK MATiNESi 
Fiatlar 15 ve 25 kuruş 

1 H.r ••-o1ıııtw1...ı sini aut 1 de Talebe • Çmık ve Çocuk matine9İ duhuliye 

10 kuruş 

Naşit Uluğ (Kütahya), müzakere 
mcvzuunu teşkll etmiş olan kanun 
llylhasının nasıl ve ne suretle ha
zırlanmış olduğunu anlatarak bu 
kanunun Tilrklyede gaıetecıııgı tam 
bir meslek olarak tesis eden bir ka
nun olduğunu söylemiş ve demiştir 

ki: 
"Diln burada yüksek ve 'erefll bir 

mesleğe yeni bir kanun kazandırdı
nız. Yeni avukatlar kanunu. Bu ka-
nunla meslek erbabına bir de vazife 
tahmil ettiniz. Yaptıkları işlerde 

onları tıpkı Amme hizmeti gören Jn· 
sanlar olarak tanımış bulunuyorsu. 
nuz. 

Biz gazeteciler de dalma gördüğQ. 
muz ı,ı mühim bir A.mme hizmeti o
larak tanımış ve oı;ıa göre çalışmış 
kimseleriz. Bu kanunun hUkümleri
le vermlı oldulunuz bak ve vazife
leri büytık bir dikkat Te ıerefle ifa 
edeeeltmlıl huzurunuzda vaadetmlı 
bulunuyoruz." 

Bunu milteakıp lçtılerl Bakanı 

Hürriyetin tarifi çoktur ve gUçtUr. 
En iyi hürriyet memleketin menfa
atine uygun, milletin seciyesine mu. 
vafık, devletin haklarını ve menfa. 
atlerlni koruyan hürriyettir. Matbu. 
at hürriyetini en iyi ve en veciz ola
rak anlatan BUyük Şefimiz AtatUrk 
"Mat.buat hürriyetini, gene matbuat 
hürrtyeti korur" diyor, bizim takip 
ettiğimiz emel ve. siyaset bundan ay
rıl ınıyacaktır. (Sürekli alkışlar). 

GRzetecllere ve gazete ıah1plerlne 
alt olan hükilmlere bu noktai na
zarrlan bakmak realiteye uygundur. 
Matbuat dUşünUlürken, gazete sahibi 
ile gazete muharrirlerlnl ayrı ayn 
dilşünmek icabeder. Bugün burada 
mevzuubahis olanlar doğrudan doğ
ruya muharrir sınıfıdır. Şimdiye 

kadar çok bakımsız ve htmayeıiz ka. 
lan bir meslek erbabı olarak lçlml$
de yalnız muharrirler kalmıştır. Bu 
vaziyetten kendilerini kurtarmak 
lçln 11ylk oldukları ve menaup olduk 

ruLuoAG 
GAZOZUNU 

Tercih ediniz, her yerde ıaatılır. 
Kapsüllerine dikkat ediniz. 

ZA Yt - Eminönü malmüdürlüiündd 
aldı~nn (1400) numaralı maaı cüıda
nımı zayi ettim. Yenisini alaca~ 
eskisinin hükmil yoktur. 

Fmdıklı • Tekke solrok 10 No. dlJ 
E. Selma Bertlııt ' 
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............................. ~ 
ZeytlndaQı ve 

Nobel mükafatı 
Zeytin dalJ, divandan ayrılalı, yeni 

tefekkür dünyasına gireli şu son elli yı
lın en &üJel eseridir. Türkçe bütün dün. 
yada bilinen bir dil olmu~ olsaydı, yahut 
okuyanı yeryüzüne milyonlarca yayılm11 
dillerden biri türkçesindeki ahenk ve gü. 
ıel konupnayı bozmadan "Zeytin dalı,, 
nm metnine girseydi, Zeytin da~ 
ikinci tabiinin üstünde Nobel edebiyat 
mükafatının çelengini bulacaktık. 

Bu satırJan yazarken sevdiğim Niza. 
mt'Cfdin Nazif ile konu~tum: 

- Bern anlaşmasında Tilrkiye adına 
bir imza bulunmadıkça, Lozan muahede-
5ih1,; iı.tedığimiz hir eseri, hatt~ müe!lifi· 
nin müsaadesini almak nezaketini bile 
göstermeden hani hani tercüme ve adaP
te etmekte devam ettikçe, Nobel mükifa. 
tını dağıtan el, hiçbir vakit bir Türk mu
harririnin e9erini "orijinal.. tanmuya. 
caktır ! .. dedi. · 

Sanat ve fikir hayatımızı artık bu ze. 
Hl vaziyetten kurtarmak lhnndrr. Ka
ı>itUIAsyonlan nasıl büyük Avrupa dtv. 
Jetlerinin yüzlerine karşı bağırarak kal· 
dırmış98k. ayni jest Ue Lozan muahede
nameSinin. orijinal Türk muharririni 0-

rijinat Tilrk sanatk~nnı. hani hani ter
dlmeler, adapta!;yonlar ve sirkatltr y~ 
pan kalem erbabı ve kısır saratk~rlarm 
arasından kurtarmak llztmdır. 

Parasız terciımeye. yabancı fıkir ~dam

larınn eserleri üzerinden bedava gf'Çin
me:·e. ecnebi profesörlere, ecnebi miitt
hassıslara on binlerce Türle lirasını ıt~
Sünü kabarta kabarta sayan l iirkiy.- de
nil'n yurt, bu yurdun sahibi o!an Türle 
milleti muhtaç delildir. 

İngilizce. fransızca. almanca bü}'ilk re. 
~imli m~ualarrn hatt~ hazan ilAn say
falarındaki resimleri hırJız bir maka
sın magazinlerimize nakletmesile hem 
Yii:ıümüz karanyor. hem de "mecmua .. 

. ~ibi ressamın hakkır:ı çalı}·.or. 

6aıetelerde mk sık anketler g6rüuür: 
Biz de niçin muhanir yetişmiyor.? Çüıı. 
kil bu memleketin muharrire ihtiyacı yok 
tur. Dil bilmek klfidir. Kari yerli hikA· 
l'e, roman isterse. kuvvetli bir nakil bu 
iıi birkaç saat içinde görür. 

Bern anlaşmasına Tiirkiye adına bir 
imza konmuş olsaydı biz de muharrir de
lil. Nobel mükafatları kazanarak biivük 
muharrir yeti~bilirdi. Zeytin da~nm 
büyük muharriri. hakkı olan ciha'lşO. 
muJ şöhretinden, beynelmilel bir anlaş
mada bir imıa noksanlığı yüzünden mah 
rum katıyor. Yank. 

Rt1at Eltrt• KOÇU 

HABFR - 1lUam ooeta11 

IMESEL~I I 

Halk çimentoyu kolay 
temin etmelidir ? 

Birkaç çuval çimento alabilmek için, fabrikaların 
ön,erinde günlerce beklenmesi, memleketimizin 

imar sigasetile taban tabana zıttır. 
Dünkll yazım

da, çimento buh. 
ranından bahset

bu gt1ııki1 nöbet r şeklinin sakatlıfl-

mil ve bu glln i
çin 3irketin hal • 
km tamamen za. 
rarına olarak kul 
landığı nöbet i1Ji. 

ni yazacağımı ilave 
etmiıtim. Bakı • 
nız, bütün çımen
to alıcıların be. 
lini büken bu nö
bet iti nedir : 

nı kabule mecbur 
oldular. Bu gUıı· 

kil çimento buh • 
ftnm.m ön t1 n e 

: geçemk yolunda 
. yapılacak ilk il

lerden biri olan 
nöbet meselesi an 

·. cak şöyle halledl • 
le bilir .• 

. 'irketin satıı 
. merkezi, sabı ki.. 
. ğrtlarma öyle bol Bir vatandaş 

meseli. bin çuval 
çimento almak il • 
zere, ıirketin mer
kezine mllra c a -
at ediyor ve ma. 
lın parasını yatı-

Pabrikamn ~mlnd~ giln1erd6nberf bekliyen 1Mmyon Jltl.tnlıan w 

bu"1clnn to/ör'leri 

keseden tarih atıp 
durmak 'al1llt1ııtl 
kat'iyyen bırak. 

malıdır. Çimen -
to alacaklar, •tıe 
merkezine yalnız 

rıyor. Kendisine, 
çimentoyu Uç veya dört gün sonraki 
bir tarihten itibaren her gün fahri • 
kadan yüzer çuval olarak almaaı için, 
bir kağıt veriliyor. Vaziyet böyle o -
lunca, bu vatandaşm satıı merkezinin 
eline verdıfğ tarihte fabrikaya müra
caat edip çimentosunu alması icab e. 
der değil mi? Halbuki hakikat bam
başkadır. Vatandq elinde kağıt, arka. 
ıında da malı taııyacak olan kamyon 
veya deniz vuıtuı fabrikaya müraca
at etti mi ıu cevabla kartılqıyor: 

- Burada ııraya gireceklinia! 
Bu ne demektir, biliyor mUBUDuz? 

Bazan 15 glln, hazan bir hafta, ve as
gari kırk sekiz ıaat f abrlkanm önün • 
den blt yere aynlmadan beklemek. 

Kalı deniz vasttaslyle göttlrecekae
niz. bir haftadan evvel sıraya girme. 
nlz kat'iyyen imklnsmhr. 

Evvelki gUn meseleyi tahkik için 
fabrikaya gittiğim zaman, Karadenl
zin uzak bir kasabasından gelip 17 
gündilr nöbet bekliyen takalara rae • 
geldim. Bu vasıtaların kaptanları, tay. 
faları artık sabırsızlığın son haddine 
gelmişlerdi. Hattl bir gUn evvel, fab
rika idarecilerine hücuma kalkmışlar, 
tı bUyUmilf, bıçaklar çekilmiş ve bir 
mtıfreze jandarma iel zor yatıştırmış. 

Karada bekliyenlerin sırası lae, Uç, 
asgari iki günde ıelemiyor. Zavallı 
kamyoncular benim etrafımı sararak 
dertlerini, oeküklerini anlata anlata 
bitiremediler. 

dan baklemeal, gerek kamyon aahib
lerl, gerekle bu kamyonları mallarını 
tqıtmak için tutmuı olanları çok za
rara sokmaktadır. Bomboş Uç gUn bek 
liyen bir kamyon, haklı olarak gtlııde 
15 liradan 45 lira ücret istemekte ve 
9-10 liraya tqmabilecek yüz çuval 
çimentonun nakliyesi de böylece dört 
be§ misline çıkmaktadır. 

Zavallı müteahhitler, bu masraftan 
da kaçınmamaktadırlar ve zamanın. 
da çimento bulmak için maddi feda
klrlıklara çoktan razıdırlar. 

Meseli, Bakırköytlnde akıl hastane. 
sinde devlet hesabına birçok inpat 
yapan ve yUz binlerce liralık taahhüt 
altına giren Cevdet ve Osep isminde 
iki vatandaş, buıfuı, •ırf çimento bWı 
ram yu,Jinden taahlıWeriDI va&ctef -
tikleri umanda yeti§tirememek ıatı
rabiyle kıvranmaktadırlar. Bu iki zat, 
beni bizzat alıp, Bakırköyilne, inpat 
yerine götnrdWer. Beton kısmılarm, 

çimento"bulunamadığmdan yanda kal 
dığmı, işçilerin de elleri kolları bağ
lı çimento beklediğini gözlerimle gör. 
düın. Müteahhitler: 

- Biz, diyorlardı, ıimdl bu binala
rı mukavelemizde yazılı gUnlerde ye
tiştiremeuek, derdimizi kime anlata
cağız. 

. pata yabnrlar ve 
teslim tarihlerinin tayinini f abrlkaya 
bırakırlar. 

Fabrikaysa gUnde otu kamyondan 
fazlasına mal veremlyecefinl bilerek, 
merkezden parayı yabrdıftna dair 
klğıt getiren bütUn müşterilere, fab
rikaya müracaat sıraslyle, tlzerinde 
tarih ve hatıl saat yazılı birer nu • 
mara verir. Herkes de çimentoyu han
gi tarihte, hangi saatte alacafnn bi
lince, günlerce kapı önlerinde beyhu
de beklemez, itine gttctıne gider, elin. 
deki numara ne tayin edilen zaman· 
da gelip malmı alır. 

Bu fikri fabrika idarecileriyle ko • 
nu§tum. Gayet makul buldular. HattA 
bu dakikada bel«l tatbik etmeye da
hi baılamıılardır. Bô)rlece 20.30 kam
yon ve l>una yum TeiilileYiii8liGeiı 
mllrekkep muazzam bir mllU aerma -
yenin beyhude yere gUnlerce ltıl kal
mamuı temin edilmlı olacaktır. 
Yazımı bitirmeden evvel eunu dal

Jlve etmek lsterhn. Tllrkiyenln bOtu.n 
çimento ihtiyacım bol bol temin ede. 
cefinl vaadederek bOytlk bir taahhüt 
altma rtrmll bulunan ıirketin, inşaat 
mevsimlerinde hep böyle mkıeık vazi
yetler olacafmı dtlşUnmesl ve masraf
tan çekinmeden tedbirler alması il · 
znndır. Akıl halde, memleketi çhnen. 
to ııkıntııı içinde bırakacak bir elr • 
keti bu yurda faydalı defli, zararlı 
bir teeekldU olarak görmek mecburi· 
yetinde kalacaflz. 

Yerden göke kadar haklan vardL 
20.30 kamyonun mal almak için ka

. pı önünde iki gi1n beklemesi, hem de 
hiçbir yere yarım saniye bile ayrılma· 

Bu zatların çimentosunu getirecek 
kamyon, pazartesi gUnU yn.z çu-ıal 

mal alabilmek için cumartesi aaba
hmdan nöbete girmiş bulunuyordu. Bu 
nöbet meselesi hakkmda f abrlka ida
recileriyle görlltt.Um. Beni bllyUk bir 
nezaketle kabul ettiler. Vaziyeti et • 
raflıca konuetuktan sonra, onlar da 

Birkaç çuval çimento alabilmek için, 
f abrikalarm önlerinde gOnlerce bek • 
lenmesl, memleketimizin imar ılyaae. 
tiyle taban tabana zıt bir iştir. 

HABERCi 

Deriden yapıtmıe bir manto veya ee
ket, zannolunduğu gibi çok pahalı 
bir mey dejildir. Deri elbiaeleri temiz. 
leznet ve boyamak pek kolaydır. Yal
nız. IJI ve )'Umupk deriler bulmak 
arttır. Realmdekl modl pmpanya 
renıtndedlr. 

Lokanta garsonluQun· 
dan sinema 
aktorıoıone 

F RANSIZ aktör ve mUellüi Sqa Gitri bir lokantada 
yemek yiyordu. istediği yemefln bir tilrlU gelme. 

diğini göriince garsonu yanma çağırmıe ve ona damdan 
dllfer ıibi ıu ıuali 10rm\l§tur: 

- Film çevirmek ister mlim? 
G&rlOll derhal .. evet'' cevabmı verince mUelllf: 

- öyleyee ımnarladığım yemekleri çabuk getir, yeme
fi bitlrlnee ıent bir Binema ıirketine götUrecetfm ! demlf. 
tir. 

Sata aözUDde dunnut. yemekten sonra garsonla bera
ber ıtudyoya git.mitlerdir. Ganon tecrübe filminde mu
vaffak olmut ve o mada çevrilmekte olan bir filmde ken. 
1isine oldukça ehemmiyetli bir 1'91 verilmt§tlr. 

~ 

Vazın kış sporları F RANSADA 10 temmuma 3541 metre yllbekliğin
dekl Fcvlyper tepesi tlzerinde kıı sporlan yapı. 

lacak ve Franlız cumhurreiai de bu sporlarda hazır bulu
nacaktır. 

Evıenışıerının 75 ıncı 
yıl dOnQmQnQ 
kutıuıayorıar 

E VLEKDIKLERIN1N yirmi belinci hatta ellinci 
ylldöniimibıil kutluhyan aileler nacllr değildir. Fa

kat dUğilnlerinin 15 inci yılım tes'id etmek her kula na. 
sib olmıyan bir bahtiyarlıktır: 

önUmtızdeld AtuatOIUD yirmi tlçibıcll glln1l Frıuada 
Sen - Remi fBlDindekl kUçUk bir köy halkı, köylerinde ya
şıyan bir ailenin 7:S inci kunılq yılı eerefine bllyUk mera. 
sim yapmağa karar vermiılerdir. Mirtll isminde olu koca 
96 ve Ament ilminde olan kadm da 84 yqmdadır. 

Bu ihtiyar aile ile görllemek üzere giden bir guete mu
harriri, erkeği, bahçesinin eskiyen parma1dık1anm tamir 
ile meagul bulmutlur. Kaıeı da bu mrada gamaeır yıka
makla uğrqıyorm111. 

Muharrir, kan kocayı çok dinç görmtlt ve ihtiyar ada. 
mm fosur fOIUr pipo içtiğine de hayretle Pb1t olmuttm'· 
ihtiyar, gazeteciye haftada iki paket tllttln lçtiiial ~ 
miftir. Kan koca bUtUn tarih sayfalarında okunan blrgok 
eski maceralan, meaell llarl - Antuvaneti ve NapolyaD11 
mükemmelen hatırlamaktaclırlar. 

Kan kocanm bir olallan vardır. Bugün 70 yaşında 
olan bu ev!Ad, devlet demiryollan memurluğundan tekatld 
olmq ve tekaUd maqiyle yqamaktadlr. 

Öldüren 
kim? 

Meyve tuzuna karıpn 
zehir, bir adamın haya· 
tana son verdi 

Şüpheler bir 
kadının 
üzerinde 
toplanıyor 

Belçikadaki "zehirleyici kadın,. dan 
sonra, bir ikinci, bir Uçllncll uhirlen
me vakalan ortaya çılmııfbr. 

Bunlardan ikincisi yqlı bir kadı • 
nm oğlu ile mUnasebatta bulunan bir 
kadını, çikolata göndererek zehirle • 
meğe çahşmasmı, geçenlerde anlat • 
mıştık. 

Kahramanı yine bir ki.dm olan tı
çtlnctı zehirleme vakuı ~ tııgllterede 
olmuştur. 

Sahne bir çiftlikte geçiyor. Çiftlik 
sahibi '°"'fS yqlannda. Mi1ter Mar. 
fit iamlııde bir adam. AJlll yaelarda. 
bir karısı Yar. Çiftlikte, hilmetçilerl 
ile beraber )'&IJYOliar, bqka ldmlele. 
rt ,ok. •. 

Çlttltğin clvarmda da Ml8ter Çarla 
Bravn'm kötldl var. AJDi tekilde orta 
Yl.flı, fakat kanm genç olan ba adam 
da sakin bir hayat yqamaktadJr. 

Bir alqam, aenelerdenberi her ak • 
pm oldufu gibi, Karflt ne karısı. 
bahçelerinin dıo ve iç kapJIJlll da ka
pıyarak odalarına çekiliyorlar ve ya. 
tıyorlar. 

Pencereden bakt!fı zaman, çiftlik 
ıahiblniıı kansı, karşıkl kOJDIU)an • 
nm bahçe kapısmm açık oldufunu gö. 
rllyor ve tUphesiz hlç ehemmiyet ver
miyor. Aklına bir ee:r gelmesinin de 
eeuen lmklnı yok. 

Ertesi gUn, uyandıkları zaman lee, 
kapılarm vaziyeti deği§Dlf§tir. Çift • 
Jlfln iki kap111 da. açıktır, buna mu. 
kabil kareıki koD11UDun kapıaı kapa· 
Jrchr. 

Bu da belki göze çarpacak bir şey 
değildir. Çllnlril çiftlikte hbmetçiler 
daha evvel kalkmıe, ve dı§&rl çıkmıı 
olabilirler. Köpün kapısmı da her • 
halde gece yatarlarken kapaınıelar • 
dır. 

Fakat o gün olan bir hldise bu kil
çtık noktalara nuan dikkati celbe • 
diyor. 

)(. Marfit, o gün. sabah kahvaltm
m ettikten bir iki 1&at sonn. ölnyor: 
hldiae bir llehirlemnedlr ... 

Doktor, muayene neticeslınde, zehir. 
lenmeniıl, adamm o sabah yedilf ye • 
meklerden biri içindeki oldukça kuv· 
vetll bir Mhlrden ileri geldlflnl aöy. 
JUyor. 

O zaman, çiftlik ıahlblnln karw ha· 
tırlıyor: 

··-Sabahleyin kocam aldılı .mey.' 
va tuzunu biraz tuhaf bulmuetu. Her 
11.bah, kahvalbda biraz meyva tuzu 
yemeyi Adet etmlftlr. Bazan ben de a
lırd,mı. Fakat o •bah kocam meyva 
tuzunu alırken, elinde evirdi çevirdi 
baktı ve: 

- Bu neye böyle? dedi. 
Ben de baktun: tuz biraz ıslak 

gibiydi ve rengi kararmqtı. Halbuki, 
her zamanki kutudan bir kaeık alıp 
tüafa koymq, getirmiştim. 

- istenen bqka getireyhn, de • 
dlm. Mutfafa gittim. O zaman bUtUn 
kutudaki tuzun ayni şekilde oldufuııu 
gördtlm. Bunun berine, kocam o tuzu 
almaya mecbur oldu. 

Aklmma gelmemı,u. Gelmit olay. 
dı, herhalde Jcocamm bunu almasına 
mini olurdum. )(eyva tuzunu aldık
tan BODra öldtl···n 

Zehiri kim k&l'Jltmnıl? 
Kansından tilphe edllemez: 26 1e.. 

nedir evlidirler .•• Kadın, hizmetçiler
den de etlphe edilemiyecetlni itiyle -
mittir. BwılardaD biri de HDalerden. 
beri yanlarmda çalı1&n bir adamdır. 
Kadın hizmetçi de kadına .. kızmdan 
daha ileri., dlr ... 

O halde, kimden fllphe edilebilir? 
Kansmclan ıllphe edilemez: 26 ae. 

ran fikiı1eri ilP1 ediyor: 
Kartdti kötkten gece birlal çtttlife 

Plmit. kapalı kapılan açarak pçmta 
ve mutfağa girip meyva twıuna uhlri 
kanitırdıktan IODl'a kapılan acık bı. 
rakarat çıkıp gltmlf. •• 

Karşıki kötktın kapıamm da, açılır
ken zil çaldığı ı&ı&ıllnde tutulursa, 

_.. Dırıtmıı 11 indM 



Yazan: Gerald Kelton -25- Çeviren: F. K. 

Erika baronu tokatlamak hırsıqla 
titriqordu. 

Dikkatle genç kızı tetkik ediyordu. 
Erika limonatasının şalümosile oynı -
yarak laka) dane ce\ ab verdi: 

- Evet nefret ediyordum. Onunla 
mülakatınızın neticesini sorabilir mi
yim? 

- Planları iade etmeye razı oldu. 
Genç kız şaşırdı. Denis böyle bir şey 

yapmaz, her tehlikeyi göze alır, fakat 
vazifesini ihmal etmezdi. 

- O halde mesele kalmadı. 
- Evet. Fakat doğru söylediyse ..• 
- Ya doğru söylemediyse? 
- O takdirde.intikamınız daha müt 

hig olacaktır. Jason nam müstearile 
tanıdığımız binbaşı Denis Karden Al. 
man hükumetine teslim edilecektir. 
Eğer kaçmağa teşebbüs ederse, buna 
hacet kalmıyacaktır. Çünkü malum 
ya emir sarih: "olü veya diri,, geti
rene beş bin mark mükafat var. 

Erika sapsarı oldu. Bu noktayı o ta
mamiyle unutmuştu. 

- Fakat bu emir ancak memleketi
miz dahilinde tatbik edilebilir. Diye i
tiraz edecek oldu. 

- Alman gemisi de Alman topra
ğından sayılır. Şimdi artık memnunsu
nuz ya? Denisin elimizden kurtulma
sına imkan yoktur. Lakin size ne ol
du? pek heyecanlı görünüyorsunuz, 
sevinçten değil mi? 

Erika haykırdı: 
- Bana bunu evvelce söylememişti

niz! Bilseydim ona bu tuzağı kurma
ğa asla razı olmazdım. Onu ölüme 
göndcriy(ırsunuz. Böyle korkunç bir 
şey yapmamalısınız! 

- Birdenbire ne kadar ince düşün
meye başladınız fröylayn. Aşil de ol
dü. Onun gibi Den.i§t~n de ebediyyen 
kurtulmamız mümkündür. Bu sizin 
sayenizde olacak. İftihar ediQ ! 

- Bu alçaklığa müsaade edemem. 
Ben hizmetinize katil olmak için gir
medim. 

- Beni hayrete düşürüyorsunuz 
fröylayn. Ant değişıkliğinizin sebebini 
sorabilir miyim? Evet Aşil öldü. Fa. 
kat evvelden kendisi ikaz edildi. Sö
zümüzü dinleseydi, ne yapalım? De
nise gelince. o da yaptıklarının ceza
sını çekecek. Katil, cinayet gibi keli· 
meler kullanmayın. Bunlar yerinde 
değil! 

Erika baronu tokatlamak hırsiyle 
titriyordu. Ancak, Denisin akıbetinin 
onun elinde olduğunu bilmesi genç kı
zı böyle bir hareketten alıkoydu. 
Baron ağır ve resmi bir tavırla söz
lerine devam ediyordu: 

- Fröylayn Erika fon Metnih, size 
bazı tavsiyelerde bulunayım. Evvel -
ce de söylemiştim, bizim meslekte ki. 
nin ve aşkın yeri yoktur, yalnız vata
na karşı vaizfelerimiz mevzubahstır. 

Motörde Denisle beraberken ara -
nızda ne geçtiğini dürbünle gördüm. 
Belki de rolünüzü oynamakta devam 
ediyordunuz. Bu nokta üzerinde mü
nakaşa edecek değiliz. Ben çocuklu
ğunuzdanberi ailenizin dostuyu~. 

binbaşı Kardeni dünyanın en ziyade 
takdire layık adamlarından biri ola -
rak bilirim. Fakat bunlar şahsi müta
lealarımızdır ve vazife karşısında 

kat'iyyen nazarı itibara almmamağa 
mahkumdurlar. Aklınızdan hiç bir za
man çıkmaması lizımgelen mesleki • 
mizde aşkın yeri olmadığıdır. Hiç bir 
his, zaaf bizi vatan için hizmetten a
lıkoymıya.caktır. Anladınız değil mi? 

Allahaısmarladık. 

Cevab beklemeden masadan kalkıp 
gitmişti. Erika ne yapacağını şaşır -
mış bir vaziyette kaldı. Fon Stör
haym planları elde etmek için hiçbir 
şeyden çekinmiyecekti; Denis ise bun
ları kat'iyycn vermiyecekti. Şu hal -
de? 

Fakat Erika planların Deniste oldu. 
ğuna bir türlü inanamıyordu. Denis 
niçin b" yle söylemişti acaba? herhal
de vakit kazanmak için. Ah ne diye 
ona vaziyeti beş dakika evvel söyle
memişti? beş dakikalık fark onu kur
tarmaya kafiydi. :Kabahat onun, yal
nız onundu. Tuzakta yem rolünü yap
mayı evvela kabul etmiş, sonra aşkı 
galebe çalmış ve aşk hulyası içinde 
dünyayı unutmuştu. Aklı başına gel
diği zamansa iş işten geçmişti. 

Deni si seviyordu ve onun f elake. 
tine ve belki de ölümüne sebeb olma. 
nın azabını ebediyyen çekecekti. Ha· 
yır, bunun imkanı yoktu. Denis ölme
meliydi, onun nckadar sakin olduğu
nu şimdi tekrar hatırlıyordu. Sükunet 
herhalde tasarladığı bir plan olma -
sından ileri geliyordu. Kendisi de boş 
durmamalı. bir şeyler yapmalıydı. Ba
r.on yarın akşama kadar mühlet ver
diğıni ~öyl~mişti; yani yirmi dört sa. 
at. .. Fakat zavallı Adlerde mahpus 
bulunduğu halde ne yapabilirdi ki? 

Genç kız uzun zaman düşünceleri· 
le başbaşa kalamadı. Kalabalık bas
mıştı, gelenlerle meşgul olmaya mec
burdu. 

O sırada gelen bir çift herkesin dik. 
katini üzerine çekiyordu. Metrdotel 
bunların paralı ve kibar müşteriler -
den olduğunu derhal anladığından 

kendilerine en iyi yerde masa göster
di. Lord Strelford ile karısı yerleşti
ler. Kızlan Primroz, Güssi ile beraber 
golf için kalmışlar, onlar da öğle ye· 
meğine gelmiyen Denise tesadüf et
mek ümidiyle Palm Biçe gelmişlerdi. 

Leydi Strelford etrafa göz gezdir
dikten sonra: 

- Denisi göremiyorum. Dedi. Ye
meğe niçin gelmedi acaba? 

- Ben de anlıyamadım ve doğrusu
nu istersen merak etmeye de başla
dım. Zavallı Mord~vntın başına gelen 
hadiseden sonra endişe duymakta büs. 
bütün haksız da değilim. 

- Ay Coni ! bu felaketten bahset
me ... Mordavntı nekadar severdik. Ne 
iyi adamdı. Bu işte b:r kadın parma
ğı var herhalde; Mordavnt kolay ko
lay intihar edecek adam değildi. 

- lntihar etmedi ki. .. Mordavnt 

-·•lmnmmlaE •B l~ 1 1R O.M N 1 -· Karde çıgim, bu son kelimeleri okurken o, kendisine ka. 
melyayı go tererek sadakati hazinelerini kabul ettiğimi bildir
diğim ak amki osapsarı benzi ile gözlerimin önüne geldi. Bu 
satırların, i ıklara mahsus bir parlak sözden, "edebiyat" tan 
ibaret olmadığını biliyordum; içimde bUyük bir heyecan, nasıl 
anlatayım? sanki saadetin nefesini duydum. 

buradl gizli bir vazifedeydi; Denis de 
öyle ... lkisı de bana bir şey söyleme
diler ama anlaşılıyor. Dünyanın bü
tün altınlarını verseler Entellicens 
Servise gıınneye razı olmam. Daima 
tehlike ic;.:inde yaşamak çekilir şey de
ğildir. 

- Niçin Mordavnt gibi bir adamı 
öldürsünler? şimdi sulh zamanındayız. 
Onu öldürmekte kimin menfaati ola. 
bilir? 

- Onu bilmem. Fakat Denis nere
de kaldı? 

- Çok sinirlisin. Böyle şeylere an
cak romanlarda tesadüf edilir. Mor -
davnttan ve Denisten kimin ne iste
diğı olabilir ki? 

- Onu bilmediğimi söylemiştim. 

Fakat dünya vaziyetinin pek de yo -
tunda olmadığı da malum. 

- Bu hikayeleri de kimden duydu
nuz? 

- Kimseden. Ben askerim, askerle. 
re izahat vermek adet değildir ki, on· 
lan lüzumunda çağırmakla iktifa e
derler. 

- Bir nutuk söylemek ihtiyacını 

duyduğunu görüyorum, söyleyin de 
çayımızı sonra içeriz. 

- Sana bir masal anlatayım: evvel 
zaman içinde ahalisi on, on beş kişi
den ibaret bir köy varmış. Günün bi
rinde köylülerden biri çıldırmış ve e
line kocaman bir bıçak alarak kom
şusuna saldırmış; maksadı onun evi. 
ne sahih olmakmış. Köyün diğer a
halisi ev sahibinin yardımına koş -
muşlar ve delinin elinden silahını al
maya ç:alışmışlar. Hepsi az çok yara -
landrktan sonra deliye hakim olabil
mişler ve sırtına deli gömleğini geçi. 
rerek elinden bıçağı almışlar ve ken· 
dileri de yaralannı sarmaya koyul -
muşlar. 

Fakat aradan bir müdd.et geçtik • 
ten sonra deli aklını başır.a toplar gi
bi olmuş, deli gömleğini çıkarıp sır
tından kendisini serbest bırakmışlar 
ve haline herkes acıyarak tekrar ha
yatını namusuyla kazanması için yar
dım etmişler. 

Günün birinde sabık deli gene birta
kım tuhaflıklar yapmaya başlamış. 
Eski bıçağını tekrar bulmuş ve gizlice 
bilemeye koyulmuş. Yeniden bir kav
ga çıkmasını istemiyen köylüler ted
bir almışlarsa da aralarında kat'i su. 
rette anlaşamamışlar. Bir kısmı sabık 
delinin elinden, tekrar etrafına saldır
mağa kalkmadan önce silahının alın-

masını teklif etmiş, bir kısım köylü!er 
ise onun kat'i surette şifa bulacağı ü
midiyle l:.~klemek tavsyesinde bulun • 
muşlar. 

lşte, bu köy Avrupadır ve hikaye -
nin başlangıcı 1914 dür. 

- Hastanın iyileşmesini temenni e
delim. Maamafih harb çıkarsa seni 
çağırmazlar değil mi? 

(Devamı Var) 
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Yazan: M. s. 
Birgün şeytan kalama girdi : 
karın kÖIJÜn en güzel kadını ••• 

onu kimseden kıskanmıyor musun 
-49-

- Sen onun çelimsizliğine, boyuna, 
posuna, kılığına, kıyafetine b ·kma ... 
Hapisancdc efe geçinenleri sallamaz, fi-
yakaya, palavraya ehemmiyet vermez, 
,.Jayına posta okur. Gözü pek yaman 
şeydir. 

-Tanıyor musun?. 
- Sivaslıwr. Köylümdür benim .... 

İstersen tanıtayım .. 
- İyi olur .. 
Seslen :li. Ali, arkadaşlarından ayrıl

dı, geldi. Yanımdaki mahkum bizi biri. 
birımize tanıştırdı. O günden sonra Ali 
ile crınciğer ahbap olduk. Kederli, dü
şünceli günlerinde cnu müteselli ede
cek sözler söylüyordum. Afi kesmek, 
caka satmak istiyen bir kaç efeye kafa 
tutmak istedikçe mani oluyor, başını 

tekrar derde, belaya sokmamasını tav
siye ediyordum. Böylelikle kaç kere bı;. 
ş nı beladan kurtardım, onun .. 

Bunun için daima hatırımı saydı, çok 
defa: 

- Allah gönderdi seni .. Hızır gibi 
karşıma çıktın .. Sen olmasaydın, ya dı:. 
li, yahut bir droha katil oluıi:lum. 

Diyerek ellerime sarıldı, öptü. 
Bir gün, bu saygı ve sevgiden isti

fade etmek istedim. Sordum: 
- Sormak münasebetsizlik .-.:na, me. 

rak ediyorum, bu çift cinayeti nasıl 

yaptın Ali?. 
Baş•nı kaldırdı, yüzüme baktı. Sor -

gum<• kızmış mıydı? Kederini tazele
yecek• sözler söylemesini istediğim için 
bana gücenmiş miydi?. 

Gözlerinin ışığm:lan, yüzünün çiz. 
gilerinden anlayamadım bunu. Titrek 
bir sesle cevap verdi: 

- Bu anlatılacak bir şey değil ama, 
Allahın bildiğini kuldan saklamakta da 
bir mana yok .. Esasen işin gizli k<•paklı 
bir tarafı kalmadı, hejsini söyld:iim, 
mahkemede .. Mademki sen de öğren -
mek istiyorsun, sana da anlatayım .. 

- Dinliy~rum. 

KISKANÇLIK KURDU! 

- Yeni evlenrr:iştim .. Karım Zehrcı, 
köyı.imüzün sayılı güzellerindendi. Çok, 
pek çok seviyordum onu .. Bir derdimiz, 
bir kaygumuz, bir eksiğimiz yoktu. 
Tarlalarım, öküzlerim, davarlarım, e
vim, biraz da param vardı. Kuri:iuğum 
yuva drı gül gibi geçinip gidiyorduk . 

Aylar geçtikçe, karıma karşı duydu
ğum sevgi de artıyordu, katmerleşiyor. 
du bu muhabbet.. Gelecek bir de :rol
cumuz vard: Yakında bir yavrumuz 
dı.inyaya gelecek, ocağımızın s ,fa ale
mi içinde bir çiçek gibi açılacaktı. 

Bu güzel istikbalin hayaliyle oyala
n ·p dururken, bir gün şeytan kafam'l 
g!rdi. Dilini kıvır<- kıvıra kulağıma fı

sıl:iadı: 

1 Karın köyün en güzel kadını. O. 
nu kimseden kıskan mıyor musun? 

Karımı niçin k· skanacaktım. Onun 
kimseve velev göz ucuyla olsun baktı-

f ğıru görmemiştim. Fakat, ona bakanı,.
onu gurdiıkçe iç ç.kenler oldugunu bi
liyor ve bundan bir kıskançlık duymayı 
d~gru bu!muyordum. Hatta kendi ken• 
dime: 

- Bakm~ı'.da ne olur? Göze yasak 
yok ya!.. diyordum. 

Kafama giren şeytan, ayni sözü bir 
kaç kere daha tekrarladı. Kıskançlık 

k skançlık hislerimi tutuşturdu. Yavaf 
yav.•.} eski halimi kaybetmeğe başla. 

dım. Ahl.lkım !değişti, hiç yoktan, ıe

beplı sebepsiz karımla kavga çıkarmak 
istiyordum. 

Bir zaman geldi ki, kısk.ı.'lçlık kurdu, 
ince hastalık ( ) mikrobu gibi yüregi
mi keır.irmeğe başlaı:lı. öyle zannedi. 
yordum ki, köydeki ihtiyar, genç bil· 
tim erkekler Zebraya göz koymuşlar, 

onu sarmak, koklamak iştiy<ı!nyle tutu
şuyorlar. Hatta bunlardan evvel, amca
mııı oglu Harundan şüphe ediyor, asıl 
ondan pireleniyordum. 

Bunu düşündükçe, kızıgın bir ok kal
bime srıplanıyor, kafamın içinde tim • 
tekler çakıycr, deli gibi oluyordum. 

ÇOBANIN VERDiGt HABER 

Ev için b~ı ıeyler abnak üzere teh· 
re ınmiştim. işlerimi bitirip köye döner. 
ken, clegirmenin önünde davarlarınu 

güden Çoban Hurşid karşıma çıktı. 
- Ağa, dedi. Bugün eve süt bırak

mıya gitmiştim, bu sırada amca oğlun 
H •:-un geldi, karın karşıla:iı, senin şeh
r~ indiğini söyledi. Belki acele bir iti 
vardtr. Eve varmadan, bir yol onlara 
ugrayıver .. 

Bu sözler, kalbimdeki kıskançlık yan
gınını büsbütün körükleoi. Adamakıllı 
çileden çık<ordı beni.. Harunun ben 
yokken evime gelişi, hakkındaki 1üp
helerimi bütün bütün kuvvetlendiridi. 

Çoban Hurşitten ayrıldıktan &cnra, 
Harun hakkında şu İı:aran verdim: 

- Ölüm! .. 
Kararım krıtiy~!. Öldür~ektim Hı. 

runu .... 
Bu karardan sonra fırsat kollamıya 

başladım. Yolunu bekledim. Evine git
tim, peşine düştüm. Nafile, fikrimi an
l<ı:nış gibi, dikkatli hareket ediyor, !da
ima tetik üzerinde bulunuyordu. 

Böylece yirmi gün kadar geçti. Kol
ladığım fırsatı bir türlü elde edemedim. 
Bu sıralarda şeytan gene kafama ıirdi, 
kulağıma mırıldandı: 

- Bu iş böyle olmaz. Bir plan kur. 
rrak lazım .. Hem oldu olacak. Yalnız 
Harunu değil, babasını da temizle. lki
ıini de bir çırpıda çıkarıver. 

Şeytan-. uydum. Bir plan hazırladım. 
Bir kad n çarşafı giydim. Yolun döne
mecin-:Jen ımcamla oğlunun çift 
sürdükleri tarh·'Ya doğru bir ıülle 

gibi süzüldüm. 
(Oevanu ,,.,, 

(11-) Anadoluda vereme, İnc:t hasta
lık derl:r. ·- . Y Z A .N : O N O R E O 0 1 • B. j L z· K ı , ! . 

al karsımda yine kuzu gibi uslu, kuzu gibi muti edebilecek ml 
yim, bir anlasam. 

Havalar hayli k tü gıtti, koruya gezmeğe gitsem tuhaf tu. 
haf şüphelere sebeb olacaktı: ekseriya yağmura da aldırma .. 
dan sokağa çıkan annem bile bu günlerde yapayalnız evde otur
du. 

Çar~mba~ı 

Çt- vlre n: NuruDlah ATAÇ 
- 4S -

Kardeşçiğim, mektubumu ke mi~tim, şimdi her taraf 
titriyor. Yazarken tiışardan hafif bir gürültü işıtip kalk 
Penc~reden baktım, düşüp ölmek tehlikesini de göze almı 

cıuvarm üzerinde yürüyordu. Odamın penceresine k<>Otum v 
elimle sadece bir işaret ettim; on ayak yükseklikteki duvarda 
atladı, sonra, bir tarafına bir ı:ıey olmadığını göstermek için 
caddede benim görebileceğim bir yere kadar kO§tu. Duvarda 
birdenbire atladığı için h'erbalde gözü kararmıe olduğu bir an• 
da bunu, beni merak ettirmemeyi dllşünmüş oltnuı o kadar içC 
me dokundu ki niçin olduğunu ben de anlıyamadan ağlıyOi 
rum. Zavallı çirkin! acaba niçin gelmişti? acaba bana ne aöyll~ 
yeceği vardı? 

Demin onu Opera'da gördüm. Görsen ne değişmiş: Sardun. 
ya elçıısi onu bizim locaya getırip takdim etti. Cesaretinin hiç 
de fena karşılanmadığını gözlerimde okuyunca sanki vücudu 
ruhuna dar gelmeye başladı, markiz d'Espard'a madmuel de
di. G zlerınden çıkan ışık, a'l:izelerden dökülenden daha par. 
ı ktI. Çok durmadı, bir garabete düşmekten korkmuş olacak, 
çıkıp gitti. 'Madam do l.J,ofriny· z anneme: 

- Baron dö Makum r Aşık mıdır, nedir? dedi. 
.Annem: 
- DUtmilf bir nazırın lvık olması da doğrusu çok tuhaf! 

dedi. 

Ben madam d'Espard'a, madam dö Mofrinyör.'le anneme, 
konuşulan yabancı d.lı anlamıyan ve yine de ne denildiğini me
rak eden bir insan tavrıyla bakmak kuvvetini gösterdim; fakat 
içimde bütün ruhumu saran bir haz süruru hissediyordum. Sa
na halimi nasıl anlatayım? sanki ruhum kanatlanmış da uçu. 
yormuşum gıbiyim. Felipe o kadar seviyor ki ben de onu se
vılmeğe layık buluyorum. Ben onun hayatının cev}ıeriyim, 
onun bütün düşüncelerini idare eden ip, benım elimde. Allabm 
bildiğini senden ne saklıyayım? onun bütün engelleri aşıp gel • 
mesini, beni kendi kendimden istemesini ı \ . detle arzu ediyo
rum. Ah! bunu bir y'apsa da bu köpüren &şıkı, bir tek bakıgım-

Ne1er dü~ündügünıü yazmağa cesaret edemiyorum, hemeıı 
gidip bu f:evındmle yatacak, şimdi seninle beraber olsaydık ne 
ler söyliyeceğımizi düşüneceğim. Allahaısmarladık, benim gU• 
ul dilsizim! mektup yazmadığın için sana. çıkışmağa vakti!ll 
yok ama tam bir aydır hiçbir şey yazmadın. Yoka, olur a! ~ 
adete mi erdin? yoksa o pek iftiharla bahsettiğin ve demin be· 
nim az kaldı elimden kaçıracak olduğum irade dediğimiz ~ 
mi kaybettin? .(Devamı w.r) 
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Tela5; çığlıklar .. Dualar.. Feryatlar .. 

Delı}c Jonen Jan Gayyarın çılgınca ha. 
re!.etleri.. ve avaz avaz bağrı51: 

- lley .. Makine işliyor mu? 
Hojenin kaba \'e ooğuk sesi gürültü a. 

ra~ında Jan Gayyara kadar geliyor: 

- Şaft kırıldı .. Uskurlar dönmüyor .. 

- Allah belanızı \·ersin! .. Verdi ya za-
ten! 

Jan Cayyar, özlerini tamamlayamadı 
Yarhisarın ikinci mermisi Safirin vasat 
kı mmda, su kesiminde bir tam isabet 

yaptı .. Muazzam bir şaklayış: sonra fer. 
yatlar, gö~•e yükı;;elen parçalanmış insaıı 

u~uvları. Bu dekorla sahne tamamlandı 
Safir birdenbire yanü tü dewildi. Bu de' 
riP~i açılan yaradan Safire denizin dolu 
~u takip etti. 

Safir cansız bir balık gibi lfihzada ter. 
sine dondü, karinec:;inin açık ren,gile gök
yuzüne çe,·rilm~ile batması bir oldu. 
Tabyalardan yüksrlen boru scc:;leri iler
dckı cehennem ~ağanaklannm arasında 
bir zaferi ilan ederken biranda yok olu. 
vere"l Safir bir daha suyun üzerin~ çık 
mamak üzere denizin dibine dalmış, bu 

son dalı~la birlikte boğaz muharebeleri. 
n;n tarihıne J:omi.ılmü~: ctiretinin cezası. 

nı çok acı 5ekilde bir batışla gören Jan 
Gayyar mermi isabet ettiği ,·akit parçala 
mn ka~re ile birlikte yok olmu~. dunya. 
d:ı'.1 el etek çekmişti. 

Tahtelbahir battıktan sonra hızla yolla 
rma de\ am eden Türk destroyerleri, su. 

d:ı çııpm:m yaralı ve yan ölü Franc:;ız ge. 
ı:ıi:· '~rini. Safirin döki.ıntiilerini topla
m ıC:ı koyuldular. 

Bu i~ de uzun sürmedi. tslanmış kedi
leie bcnziyen Fransız mürettebatının su-

dan çıkarılı~mı bitiren destroyerler ile
rı muharebe hattı önlerine kadar arama 
i~ine de\'am etliler. 

Yarhi ar. bacalarından kıvılcım saçan 
bir .:üratle denizi taraya taraya ilerliyor, 
tara c:;ut vardiyalarınm gözleri, dürbin. 

leri suru derecesine bir dikkatle deni. 
zin sathında dolaşıyor; yeni bir prcskop 
bir tahtelbahir izi arıyordu. 

Naranın biraz cenubundaki büyük 
dönemeçe kadar süren takip düşman 
donanmasının müesisr ateş mıntakasına 
kadar sürdü. Buradan ileri geçmeği, ken 
dilcrini tehlikeye koymayı doğru bul-

mıyan Türk muhripleri geri döndüler, 
demir mahalline geldiler. 

Karaya çıkarılan Safir mürettebatı 10 
uncu kolordu karargahına te lim edil
di. Bunlar 6 neferle bir gcclikli bir de 

mühendisten ibarettiler. 1\lühendis yarı 
ölü bir halde sudan çıkarılmış, destro. 

yer hekimi tarafından yapılan bütün te
davilere rağmen bir türlü kendine gele. 
memişti. Çanakkaleye getirildiği sırada 

yaralanma ve su yutmadan ziyade korku 
dan kam duran mühendis gözlerini haya. 
ta yumdu. 

Her işte \'e hayatın her sahac:mda bil. 
yüklüğünü her vesile ile gösteren Türk 

u!Uwücenabı burada bir daha tebarüz 
etti: 

Olen mühendise katolik dini ve adetleri 
üzere cenaze merasimi yaptmlmac:ına 
kolordu mü,aade verdi. Esirler arasından 
tedarik edilen bir papaz mühenclısin son 
dünya işlerini tamamladı onu gömciürdü. 

• • • 
Safirin, ilk Türk mermisile ağ maniin 

önünde duruşu. onu mesafe ile takip 
eden Bll ile 87 nin de durmalarını 
intaç etmiş, çok geçmeden bu \'akitc;iz 
\'C yersiz duruş E 13 sli\aric;i ve filotilla· 
komodoru kapiten Teodor Brodeyi kuş
kulandırmıc:;tı. Safirin arkac;mdan girlen 
B 11 sü\'aric:;i yiizba~ı Nazmet vaziveti 
en yakından görrhiliyor; korku ve rleh. I 
fit içinde kalan Franc:ız tahtelhahirinin 
thnit!tz bir hale düştiil!ünü anlıyordu. 

Safire c;:wnılrın Türk obfr:Jerinden bi· 
iki tane i de B 11 in civarında patlamış. 
Nazmct artık i~i iyiden iyiye ka\Tam15-

tı. lngiliz yüzbaşı:ıı bu halde ilk iş ola
rak arkadaşlarını tehlıkeden haberdar 
clmeğı du5uııdu; i~retçisıne emir ,·erdi: 

- Arka lümbozdan kımuzı çakmak!ı 
hilografla işaret ver .. Hizi takip eden B7 
ye kapıten Brodeye önümuzdeki Fran
:sız tahtelbahirinin Türk topçu ateşine 

tutulduğunu anlat.. Burada duracağımı· 
zı biJdır. 

:l'-:azmetin emri derhal yapıldı: Surun 
içinde çırpman bir ateşböcC'ğine bcnıiyen 
işaretler, !\lors alfabcsilc Safirin halini 
B7 ye bildirdi. 

1 Ier ~emi, ününden aldığı işareti aynen 
tekrarlıyor. arka:ınclakinc bildiriyordu. 
Sefineler biribiri ardına stop ettıkleri za. 
man. E 13 ün pre. kopunu kullanan Bro
dey. yanında duran :\lı5ter Palmre sor
du: 

- Neden durduk?. 
- c;alıha ilerde bir ateş veya tehlike 

mmtaka51 o!acak! 
Brodey preskopu sağa sola çevirdi. 

Sonra ılerdc, kendisinden bir mil kadar 
uzakta. kılavuz gcmi::.i Safirin bulundu-

ğu noktada Türk toplarının denize dü~en 
mermilerini, bunlann yiikseltlıği su sü
tunlarını gördü; gözlerini preskopun oh. 

jektifine gömer gibi ba5ını alete yaklaş
tırdı, sade dıkkat kesilen bir tavırla bak
tı. Palmre anlattı: 

- Felaket... Krla\'UZ dü~man topçusu 
tarafır.dan gorüldü ... Safire ateş yağdın 
yarlar .. 

Palmrde objektHe sokulmak i5tedi: 
- Ne dedin kaptan? .. Fransız tahtelba-

hirini Türk topçuları mı keşfetti? 

- Evet!.. Baksanıza ateş ediyorlar .. 
- Fcltıket.. 

Palmr bir saniye dü~ündü. Kendileri
nin böyle lıir akil>ete uğramalarından en 
dişe eden bir ses ve mütereddit bir ifade 
ile devam etti: 

- Bizıde hissettiler mi dersiniz kapi. 
ten? 

Brodcy gözlerini preskoptan ayırma -
dan cevap \erdi: 

- Henüz hissetmediler .. Et:;dcrdi ate. 
!;i bir noktava teksif etmezler, kaydıra :> • 

kaydıra hepimizi tehlikeye düşürürler-

di.. 
Palınr derin bir nefes aldı: 
- Şu Fran,ızlar çok beceriksiz insan

lar ... ~e ihtiyat bilirler, ne de tedbire 
uyarlar .. Sade gürültü ederler .. Bütün i~. 
leri bu! 

Brodey hunu duymamazlığa geldi. 
Önündeki dehşet sahnesini takip ediyor, 
Safire sm·rulan gülcllerin çıkardığı su 
sütunlarına irileşen gözlerle bakıyordu. 

Nihayet Fransız tahtelbahirinin suyun 
ü tüne fırlayışını da gördü.. Ona yakla
şan Türk dc~troyerlerinin hücumu kar
şısında preskopuııu içeri çekm::.:ği, saklan 
mağı kararlaştırdı \'e öyle yaptı. 

Yarım saat kadar süren bir bekleyi~ten 
sonra yavaş yava~ tekrar suyun üzerine 
çıkan E 13 iiıı prı'!;)rnpu her i~in tamam
landığını, Safirin hapı yuttuğ;unu, Türk 
topçusunun hu muvaffakiyeti bayrak 
çekmek ve istihkfımlar önünde orun oy
namakla tcsit ettiğini gördü. 

Palmr, heyecan içinde Brodeye sordu: 
- Yola de,am edeceğiz değil mi kap. 

tan? 
- Şüphe~iz .. Yalnız bir gemi ek ... iJdi.. 

Şemada Safirin mlmsıml3.n hangi gemi 
yazılıdır. Şuna ha1;:c:;;ı'1a Palmr? 
Palınr, mas<ıya doğru giderken kapı 

vuruldu: 
- Gir! 
!çeriye E13 iin hac; ,·arcla bandrası (1) 

gireli. .. B"odeyin öniine '!rldi pata çaktı. 
Sol elirıd"1\İ penhL bir kağıdı uzattı: 

- Oni.imiizdcki gemi. B 7 yazdırdı 
kapitcn! 

(Devamı var) 

f l) l' ardn bandra sc'inekrdc işaretle 
mulıabcrrvi temin cdw nzıircttcbata rrri 
len isimdir. R.Y. 

HABER - Akşam postuJ 7 

bir idareci bir antrenör ve on spoıcu var 
Ti}rkiye atletizm federasyonunun 

tertib ettiği beynelmilel müsabakaJa_ 
rın ilki bu pazar Kadıköy stadında 
yapılacaktır. 

Bu karşılaşmalara iştirak edecek o· 
lan Yunanlı atlet Pantazis ile Mısır 
milli atletizm takımı bu sabah şehri. 
mize gelmiştir. 

Birkaç aydanberi rahatsız bulunan 
ve son Yunanistan • Mısır atletizm 
karşılaşmalarında bu sene ilk defa 
piste çıkarak 1,80 yüksek atııyan 

Balkan şampiyonu Pantazis Romanya 
,·apuruyla, :\lısırlı sporcular ise Av
rupa treniyle ~ehrimize gelmişler ve 
Sirkeci istasyonunda federasyon reisi 
Vildan A!}irle milli atletlerimizden bir 
çoğu tarafından hararetle karşılan . • 
mışlardır. 

Bir kafıle reisi, iki antrenör ve 10 
sporcudan mürekkep Mısır takımında 
meşhur yiiz metreci Fahum bulun • 
mamaktadır. 

ğunu, toprak ve toz içinde koştukla. 
rından şikayet etmişlerdir. 

!stanbulda yapacakları müsabaka. 
lar hakkında ne düşündüklerini sor
duğumuz zaman: 

"- Türk sporcuları hakkında hiç • 

bir şey bilmiyoruz, yalnız Yunan ga. 
zetelerinde okuduğumuza göre çok e
nerjik atletlere malik olduğunuzu öğ. 
rendik. Çetin ve heyecanlı müsabaka. 
lar yapacağımızı ümid etmekteyiz,, 
cevabını vermişlerdir. --........U....J _ _ 

Atina ve Selfınik müsabakalarmrla 
bUyük muvaffakıyet gösteren bu atlet 
Yununistandan doğruca memleketine 1 
dönmüştür. .\fısırlı atletler bu saTıalı Sirkl'ci istasyon ımda kendilerini karşılıyanlar arasında 

Kafiledeki sporcuların hepsi muh - ~---------------------------------------------------------. 

telif mesnfc!erin koşucularıdır. Yük. 
sek atlama, uzun atlama ile ı;ülle \'C 

disk atıcı yoktur. 
Mısırlılar Yunanistanda yaptıkları 

müsabakalarda, 100, 200 ve 400 met. 
relerde birincilikten üçüncülüğe kadar 
başta gelmic:Jer, 100 metrede üçüncü, 
1500 de sonuncu olmu~lardır. 

Cirid atmada ikinciliği almışlar, 

t:.oks 
Beynelmilel federasyon mühim 

kaı ar· ar verdi 
Berlin 27 (A.A.) - Enternasyonal a

matör boks federasyonu burada yapmış 

olduğu toplantısında maçlar hakkında 

yeni hükümler tesbit etmi;;tir. 

4X100, 4 X400 bayrak yarışlarında le herhangi bir sakatlık yüzünden maç 
da galib gelmişlenlir. Bu sabah ken-

Bu yeni hükümlere göre, bundan böy-

inkıtaa urrrıyacak olursa.. sakatlanmış 
dileriyle göriiştüğiimüz mesafe spor. boksör mağlup addedilmiyecek, maç in-
cular, Yunanistandaki temaslarından 
memnun olduklarıııı söylcmiı;ıler. fa • kıtaa uğrayıncaya "kadar geçen ' müddet 
kat Selltn"iktc sahanın çok fena oldu- zarfıııd~ kazanılan pU\·anlara göre neti

Bcyko1. kliibii ı eısi 

Hüse.lJİn 
Su spor1arı ajanı oracak 

Bugünkü İstanbul su sporları ajanı 
Bahadırın \'azif csinin çokluğu yüzünden, 
su sporlarile yakından alakadar olama
dığı görülmüş \'e kendisinin mezun adde
dilmesine karar Yerilmitşir. 

Yeni su sporları ajanlığına Beykoz 
kliibii reisi Hüscyinin getirileceği söylen
mektedir. 

--O--
Bu hnftaki kürek yarışı 

Gel"i bırakı?dı 
İstanbul su sporları Ajanlığı tara -

fından hazırlanmış olan program mu· 
cibim:e bu pazar günü Yenikapı sa -
hillerinde kürek teşvik müsabakaları 

yapıl3caktı. 

Dün akşam mıntaka merkezinde top
lanan klüp murahhasları, rr.üsabakaya 
girecek sporcuların mektep kampların 
da bulunmaları ve lisanslarının da 
Ankaradan gelmediğini ileri sürerek 
yarışların tehirini istemişler; klüple · 
rin bu arzusunu haklı bulan su spor· 
!arı federasyonu ıda bu haftaki kürek 
yarışlarını tehir etmiştir. 

Coe Luiz 

ce tayin edilecektir. 

Ring hakemleri, bugüne kadar, boksör 

yere çoktü6ri.i veya düştüğü takdirde say 

mağa başlıyorlardı. Bundan böyle yal

nız bu \·aziyetlcrde değil, ringin halatla

rına sarıldığı veya kapanıp maça devam 

etmediği takdirde de hake-n sayacaktır. 

IIerbiri iki dakika olmak üzere 6 ra
vuntluk maçlar tertibi hakkında İsviçre 

İrlanda müme -illerinin yapmı5 olduk
ları teklif reddedilmiştir. 

-0--

Alman yada 
Atlelizrn müsabakaları 

Bertin, (Hususi) - Bu hafta so • 
nunda bütün Almanya bölge atletizm 
müsabakaları yapılmıştır. 

Layipçigdcki müsabakalarda, Vlör, 
iiç adımda, 14,83 metreye atlamıştır. 

Berlin Alman spor klübü bayrak ta
kımı 4 X l00 bayrak yarışını 41,8 sa· 
niyetle ka:ı:anmıştır. 

Breslavda Ilartma sırıkla 4 metre 
atlayc:rak galip gelmiştir. 

Hamburgda Hartens 1,93 metre 
yük~ek atlamış Kari Hayn 1.93 3y.r 
yüksek atlamış Karl Hayn 55,15 met
reye çekili atmıştır. 

- Şmeling 
Maçının Amerikadaki akis.eri 
Nevyork, 27 - Bütün gazeteler 

dünya boks şampiyonluğu maçına sah 
ne olan Yake stadındaki dramın akıl 
ve havsalaya girmiyen bir süratle bit
mesine son derece hayret etmektedir
ler. 

Ncvyork Taymiste Jame P. Davson 
eliyor ki 

Luis bu gibi maçlarda şimdiye ka
dar göriilmemiş bir hız ve şiddetle 

Şmelingin ü::erine at ldı. Hücumdaki 
bu şiddet, maçı:1 netice:ıini tamamile 
faah etmektedir.,, 

Nevyork Herald Tribünde de Gavsil 
Aclams sunları yazeaktadır : 

"Luis A}mana öyle bir hızla ve o 
ka':lar korkunç bir _şiddetle hücum etti 

1 

ki heyecandan yerlerinden fırlayan se· 
yiı ı:ilcr gözlerine ·inanamıyorlardı.,, 

Sabık dünya şampiyonu Tuney, ga· 
zetecilere bu maç hakkında verdiği be
yanatında "Luis, dünyada mevcut bi· 
ridk rakibini imha etmek için, boksun 
bütün icabatına göre mükemmel bir 
surette hareket etmiştir. Luis Almanı 
kurbanlık bir koyun gibi yenmiştir.,, 
demiştir. ( A.A.) 

Nevycrk, 27 - İki dakika süren 
Şmeling maçı sinema ve gazeteler için 
tükenmez bir kaynak olmuştur. Bütün 
sinemalarda geceli günldüzlü bu maça 
ait filmler gösterilmektedir. 

Gazeteler bir çok sayfalarını bu ma
ça tahsis etmektedirler. 

Holanda da 
Büyük bir spor günü 
Amsterdam 27 - Holandarun ananevi 

"Olimpiyat oyunları., günü dün Amster 
dam stadında 35,000 kişi önünde kutlu
lanmıştır. 

Programın başında Holanda - Fele
menk Hindistanı futbol milli takımları 

maçı vardı. Holanda milli takımı yedek 
leri ile sahaya çıkmış olduğu halde raki-

bini 9-2 gibi büyük bir farkla mağlup et
miştir. 

Bu miinasebetle tertip edilmiş olan at

letizm müsabakalarında iki yeni Holan.. 
da rekoru kırılmıştır. 

Riyter 1500 metreyi 4 dakika 4 sani
yede, 800 metreyi 1 dakika 45,4 saniye
de koşmuştur. 100 metreyi de Esendorp 
10,5 saniyede bitirmiştir. 

Bi iklet koşusunda l tal yan Loatti Oms 
ile dünya şampiyonu Vijveri tekrar mağ. 

lup etmiştir. 

t\1erkezi Avrupa kupası 
maçları 

nu hafta muhtelif memleketlerde ya
pılmakta olan Avrupa _Merkezi kupası 
maçlarının bu haftaki neticeleri ~unlar
dır: 

Z/DENICEDE: 
Zidenic - Ferençvaroş 

CENOVADA: 
Cenova • Sparta 

BELGR.4DDA: 
Be(}(;radski - Slavya 

BUD.4I'EŞTEDE: 

Jiungarya - Jüventüs 
MILAıVODA: 

Amhrosiana - Kişpeşt 
BÜT\REŞTE: 

Ripensia Tam~\·ar - Fc. Milano 

--0---
lngllterede tenis 
karşılaşmaları 

3-1 

4-2 

3..2 

3..3 

4-1 

3.0 

Londra 27 - Vimbleden tenis müsa
bakalarında Danimarkalı Spreling Yu
goslavya Kovaçı 6.1, 6-2, Hughes-Vilde 

çifti, Göpcrft - Koh çiftini 6-0, 6.4, 6-2 
yenmi~tir. 

--o-

Vunanistanda 
K:ıdınlar arasında 

at \et ı k rniisabakalar 
Ati na, 2 7 - Panclen kadın spor mO· 

sabakalarının pazar günü yapılan fi
nalinde bayan Varvogli 80 metre sü· 
rat koşusunu 10 8-10 saniyede bitir • 
miş ve bayan Kalagrlu 31,72 metreye 
cirid atmıştır. 

Bu münasebetle erkekler arsında 

tertip edilmiş olan müsabakalarda Ar· 
varit 2000 metreyi 5 dakika 55 6-10 
saniyede koşmuştur. 



Al Ç• dostlug...., u Yeni man- ın t··t·· k 
t ı•k • d• , u un anunu e . eye gır ı . IOUrt ay sonra tatbik 

1Umanya, Çinde bwunan Alman aske: ı nin Berline geri çağrıldığı sanılmaktadır. sah 8 Si O 8 t On m U Ş 
müşavirlerinin Almanyaya dönmelerini 1 Bununla beraber mareşal Çang, Kay bulunacak 
isternistir. Çinliler, bu Alman mütehas- Şekin as.~ert müşaviderden altısı müstes Büyük Millet Meclisince bu ay için-
sıslarıru ferdi mukavelelerle işe alınış ol- na olmak üzere diğerlerinin Almanyaya de müzakere ve kabul edilen yeni tü· 
oqkları için muhasernat bitmeden dön- dönmesine müsaade etti~i bildirdiği ra. tün kanunu, !dört ay sonra, yani ilk
melcrine izin vermemektedirler. Alman· kat Almanyanın bu müstesnaların da ge. tC§rin ayında tatbik mevkiine konula· 
ya bu vaziyet karşısında bunların hıra. ri gönderilmesinde ısrar ettiği söylenil. caktır. 
kılmalarında ısrar etmi~ ve eğer Çin bü. mektedir. Yeni kanunla tütlin zürra ve tüccar· 
kumeti askeri müşavirlerin hareketine Çinliler bir kanalin setlerini larma bir çok faydalar ve kolaylıl..lar 
mümaneat ederse Hankeuyu diplomatik yıktılar temin edilmiştir. 
münasebatı kesmekle tehdit etmi~tir. Tokyo, 28 (A.A.) - Nankinden gelen Kanun mcr'iycte girdikten sonra tU 

Bu münasebetle Alman ve Çin dost- bir telgraf haberine göre Çinliler Nan· tün ekicileri çok noktalardan istifaie 
luğu tehlikeli bir vaziyete düşmü' glSrün. kinin 100 kilometre şimali ~rkisinde Şa edeceklerdir: 
mektedir. okanhadaki büyük kanalda bulunan sed- l - Tütün ekimi serbest olan mın· 

Çinin Berlin sefiri vazifesinden istifa leri tahrip etmişlerdir. takalarda tütüne elverişli olmıyan ır· 
etmı~tir. Yakında Almanyadan ayrılmış Münbit geniş bir ara:i par~mı sular mak ve çay yataklarında, kış mevsim
bulunacaktır. Sefirlik vazifesile yerine istilA etmiştir. Şaokanha, birkaç aydan. lerinde su altında kalan arazi!de, batık 
geleceği söylenen Çin hariciye nazın beri Japonların işgali altında bulunan lıklar, ka,ra 6uluklarda tütün ekilme -
mua\'İninin Almanya}"a geleceği de talı- mmtakaya dahil olduğu için bu tahriba. mesi için gümrük ve inhisarlar ve zi
m1n edilmemektedir. Bundan başka A1· tın Japon muvasala hatlanrun gerisinde raat vekaletlerince mliştereken tedbir 

al;nacaktır. 
manyanm Çin sefiri Fratman da tayyare çete muharebeleri yapan Çinliler tarafın-
ile Hongonga hareket etmiştir. Kendisi. dan yapılmış olması muhtemeldir. 

Son Haberler 

A1man vapuru 
çarpışmalara 
se ep oldu 

ı öHl 50 yaralı var! 
Londra 29 (A.A.). - Kaunasdan Rö};: 

tere bildiriliyor: 
Danzig vapurunun Kleipedaya gelişi 

arbedelere sebeb olmU:.~ur. Vapuru kar
§ılamak üzere limanda toplanan 7.000 
Alman. nazi marşları söylemekte ve 
''Heil Hitlcr., diye ba~ta idi .. Ci
varda demirli buJunan Perkunas ismin. 
öeki Lituanya vapurunun mürettebatı 
protesto makamında gemideki yangın 

tulumbalarının hortum borulanru nazi. 
lere tevcih dmiş1erdir. O aralık Alman
larla Lituanyalılar arasında bir arbede 
çıkmıştır. 1 ölü, 50 yaralı vardır. 

Çekoslovakyada 
• Prag, 29 (A.A.) - Çeteka ajanst teb. 

liğ ediyor: 
l lodza dün yukarı Karpat Rusyası 

cumhuriyet partisinin icra komitesinden 
bir heyeti kabul etmiştir. 

• Prag 29 (A.A.) - Bir Alman tayya
resi pazartesi günü meşkCtk ahval dahi
linrle Çekoslovak erazisinin üzerinden 
uçmuştur. Hava polisi tayyareyi cenubt 
Bohernyada Şeske • Bude Zoviçde kara. 
ya inmeğe icbar etmişse de bunun ynlunu 
şa~mmş mektep ta}•ayresi tipinde. iki ki 
şilik sivil bir tayyare olduğu tesbit edil
miş ve Almanyayn doiVu uçmağa devagı 
etmesine müsaade edilmi~tir. 

Yusroslavy:ıd ı 
~ Yugoslavyanm Avala dağındaki 

mt>çhal askerin cesedi, herecanlı bir me· 
ra ·:nle yeni abidedeki metfenine nakle. 
dı:mı~tir. 

:r. Kral Piyer, dün lisenin altıncı smı. 
fmı çok büyük bir muvarfakiyetle ve çok 
iri notlarla ikmal Nmiştir. 

Bu müna~ebetle kral sarayında hususi 
mer:ı im yapılmış ve bu merasimde naip 
hiıktımet prens Pot, diğer naipler, kralın 
bOııln hocaları ve kralın mürebbisi hazır 
bu:unmuştur. 

Kralın mürebbisi, müşarünileyhin al
mış olduğu notları okumuş ve kendisine 
kaıanmıs olduğu mükafatları te\'di el 
mi5tir. 

iki yahudlnin 

idam kararı 
Telaviv, 28 (A.A.) - H~pitahta bir 

Arap otobüsüne ateş ettıkleri için iki 
Yahudinin idama mahkfuni>·eti, Yahudi 
mahfillerinde he):ecan yaratmakta de· 
vam ediyor. Dün belediyenin ve başha. 
hamlığın talt-bi üzerine bütün kahveler 
ve sinemalar kapanmış ve bütün sınagog 
Jarcla dualar edılmı..,tir. 

idama mahkQmi)·ct k:.ıranm Kudüs:in 
Yahudi ha!kı ela prote·to etmi~tir. Sin~
ma ve kah\'eler kapalılmı.-tır. 

TeJa\'ı,·de bcled ,.e d:ıir~ı 6nünde Fı
listin statu.:iimin tekrar gozden geçiril. 
mesi taranan bir n{imariş yapını~ 

larclrr. 
Zabıta, halkı d:-~ıtrnış \'e nümayi~çi

lerden bir kısmını te\•kif etmi~tir. 

Bir kadın 
sevgilisini 
yaraladı 

Erkeklerden sonra son günlerde kadın. 
lar da yaralama ve cinayet gibi ağır suç. 
lar işlemeğe başladılar. Bir kadının ken· 
disile banjDlak istemiyen bir kocayrna. 
sıl döğerek yaraladığım dün yazmıştık. 

Bugün de bir başka kadının dünkiın

den daha feci bir hadisesini bildiriyoruz. 
Dün akşam üzeri saat 17 sularında Bey 

oğlunda Yeniçarşıda Cemile adında bir 
kadın kıskançlık yüzünden R~-ul ismin
de bir ameleyi cadde ortasında dört ye
rinden kama ile ağır surette yaralamış. 
tır. 

Cemile Tophanede Karabaş mahalle
sinde mektep sokağında 14 numarada o. 
turmaktadır. Ayni mahallede oturan a
mele Resul de bir müddet evvel Cemile 
ile münasebet tesis etmiş ve evlenmeğe 
karar ''ermişlerdir. Fakat aradan uzun 
zamanlar geçtiği halde Resul verdiği SÖ· 

zil tutmak §Öyle dursun Cemileye lakır. 
dısmı bile ettirmemeğe başlamış ve hat. 
ta kadından sotruduğunu gösterir tarzda 
hareketleri de çoğalmıştır. 

Buna rağmen kadınla temasını kesmiş 
değildir. Ve sık sık ziyaretinde buluna
rak görOşmektedir. Zaten Resulden şüp
helenen Cemile, son günlerde duyduğu 
bir haberle çileden çılınııstır. 

Resulün ba~ka bir kadınla düşüp kalk: 
tığım bir dostundan öğrenince derhal 
Resulün evine gitmiş fakat onu evde 
bulunmadığı için görernemi~tir. Resul 
akşam eve dönmüş Cemilenin kendisini 

heyecanlı ve sinirli bir halde aradığını 

öğrenmi§ ve vaziyeti kavrar gibi olduğu 
için de Cemileye hiç görünmemeğe başla
mıştır. 

Cemile Resulün bu hareketini izzeti 
nefsine yediremediği için işini gücünü 
bırakarak sabah ve akşam Resulün yo. 
lunu beklemeğe başlamıştır. Bu bekleme. 
lerden bir netice elde eden1eyişine rağ

men dün akşam umulmıyacak bir tesa. 
düf kendisini Yeniçarş1da Resulle karşı 
ka~ıya getirmiştir. 

Resul Cemileyi görünce birdenbire 
şaşırmı~. Cemile ise derhal üzerinde 
taşıdığı keskin kamasını çekerek Re. 
sulUn ti:r;erlne atılmıştır. 

Cadde kalabalık olduğu halde et -
raftan vaziyeti görenlerin müdahale. 
sine \'e hatta Resufün kendini müda
faa~ vakit kalmadan keskin kama 
zavallı adamın göğsüne, bacağına sap 
lanmış, ve kanlar içinde yere yıkılır. 
ken de yansına kadar sırtına sokulmuş

tur. 

Birkaç saniye gibi kısa bir zaman. 
da vukubulnn bu hadise ü:rerine etraf
tan yeti§cnler elinde kanlı bıçağıyla, 
azgın kadını yakalamışlar ve poliee 
vermiş!erdir. Cemile derhal Beyoğlu • 
emniyet amirliğine götürülmüş ve Re. 
sul de imdadı sıhhi otomobilile Be -
yoğlu zükiır hastanesine kaldırılmış. 
tır. Tabibi adli Enver Karan bu sa
bah hastanede ResulU muayene et • 
miştir. Bilhassa sırtın°daki bıçak ya
rası çok tehlikl'lidir. Yaranın ciğerle. 
rine kadar i§lemesinden korkulmak -
tadır. 

2 - Ziraat ve inhisarlar veklletleri 
tütüncü mıntakalarda müştereken fen· 
ni mtiesseseler kuracaklar ve tütUn
cülüğün her bakımdan yükselmesi i -
~in müştereken mesaide bulunacakbr
dır. 

3 - Islah çalışmaları neticesinde el· 
de edilen cins ve makbul tohumlar e
kincilere parasız olarak dağıtılacal-tır. 

4 - inhisarlar idaresi her sene iyi 
fide yeti~tirmek ve iyi !denk yapmak 
ıçın müsabakalar tertip ede • 
cektir. Bu müsabakalarda kazanan 
~iftçilere maddi mükafatlar verilerek 
tütüncülerin iyi mahsul alması ve mah 
sulünü iyi hazırlaması te§vik edilmi~ 
olacaktır. 

5 - Müstahsil mıntakalarda kuru
lacak tütün müesseselerinde ekicilerle 
ailelerine bUtün ekim ve bakımına ait 
bilgiler nazart ve ameli usullerle öğre
tilecektir. 

6 - Tiltiln ekiminin her mahal için 
tecrübe edilmi§ ve en iyi neticeyi ver
mi~ t-0humlarla yapılması. lüzumsuz 
yere tohum değiştirilmemesi temin o· 
lunacaktır. , 

7 - Ekiciler, tütünlerini denk yap
madan evvel temizlemeğe mecbur tu· 
tutacaklardır. Bu suretle malın daha 
iyi satılmcısı temin ddilmi§ olacaktır. 

8 - Her mıntakada lüzum ve ihti
Yi!Ç nisbetindc fenni şeraiti haiz an· 
barlar yapılacak, tlitünler bu anbarlar
da muhafaza olunacaktır. Ekiciler her 
istedikleri zaman, hiç bir merasim 
mevzuu basolrnadan bu anbarlardaki 
mallarını görmek ve müşteriye göster 
mek hususunda kolaylıklar göstcr!!e· 
ccktir. 

9 - Emanet anbarlarına k~nulacak 
ekici tütütnleri yangın tehlikesine kar
şı sigorta edilecektir. 

10 - Anbarlara konulan ekici tü· 
tünleri şimdiye kadar beher hafta ve 
.kusuru için alınmakta olan 60 para 
ücret tadil olunmu§tur. Yeni şekle gö· 
re, tütütnler anbara girdikten ancak 
iki ay sonra kiraya tabi olacak ve her 
ay için kilo başına iki para alınacak· 
tır. Altı ay sonraki müadet için kira 
alın:myacaktrr. 

11 - İki seneden fazla anbarda ka
lan ekici tütütnleri idarece açık art· 
trrmaya çıkarılarak satılmaktadır. Ye
ni kanuna göre, ekicilere bu tütünleri 
kendileri satmak üzere verilmi§ olan 
on be§ günlük mühlet bir aya çıkarıl· 
mıştır. 

12 - Merhun ve mahcuz ekici tü
tünleri, verilen mühlet zarfında rehin 
ve haciz koyanlar tarafından satılma· 

dığı takdirde inhisarlar idareııi bu tü
tünleri açık arttırmaya çıkararak ıde • 
ğer fiyatlarla satılmasını temin ede -
cektir. 

13 - İnhisarlar idaresi anbarlara 
yok edilmek üzere bırakılan i§e yara· 
maz tütünleri mü§terisi çıktığı takdir
de satacak ve elde edeceği parayı o 
yerin en iyi tütün yetiştiren ekicisine 
mükafat olarak vrecektir. 

14 - Ekici tütünlerinin bir yerden 
diğer bir yere nakledilm'!sine milsaa· 
de edilecek, bu suretle tütünlre kolay 
ca ınüştri bulunması temin edilmiş o
lacaktır. 

l 5 - Ekicilere, posta ile tüccarlara 
veya ecnebi memleketlere be~ kifoyu 
geçmemek şartiyle nümune gönder • 
mek hakkı verilmiştir. 

16 - Eski kanun, ekiciye tahminde 

= 

kapitalist grupu 
Ankara ve lstanbolda uc:ız memur evlerl 

yapmak için tetklkatta bulunuyor 
Öğrendiğimize göre, büyük bir Fran. Türkiyede ne kadar memur evi yapılabi. 

sız kapitalist ve inşaat grupu miimessil. leceğini, buna ne kadar sermaye gide~ 
lcri bugünlerde memleketimize gelerek ğini, bu sermayenin ıtfa şeklini tetkik 
Ankarada hükuQmete bazı tekliflerde bu etmektedirler. 
lunmuşlardır. 

Bu tekliflerin mahiyeti, köy evleri, or 
ta halli ailelere mahsus ucuz evler ve me. 
mur mahalleieri tesis etmekten ibarettir. 

Grup mümessilleri, bilhassa Ankara 
ve İstanbulda memurlar için ucuz ve mo. 
dem e\•ler yapmak için teklifler 
hazırlamışlardır. l\Iemurlar bu evlerin be 
dellerini senelik taksitler halinde ödeye
ceklerdir. Bu mühim isi Ankarada takip 
ve hükumetle temas eden mümessiller, 

lngtltere 

Sivil halkın 
bombalanma-. . 
ması ıçın 

ltalyaom tavassutunu istedi; 
Dün akşam hariciye nazın Ciano ile 

1ngiliz büyük el~isi, arasında bir müHlkat 
vulmbulmuştur. 

1ngiltere elçisi Ingiliz ticaret gemileri-
. nin ve ispanyadaki sivil halkın bombar. 
dımanlarma bir nihayet \'erilmesi için J 
Franko nezdinde İtalyan hükQmetinin 
tesir yapmasını teklif etmiştir. 
Para meselesi 
Dün öğleden sonraki celsesi esnasında 

tali ademi müdahale komitesi de lspan. 
yadaki ecnebi gönüllülerinin geri alınma 
sı hakkındaki planın tatbiki için ihtiyar 
edilecek masraflar meselesini prensip i. 
tibarile halletmiştir. 
Franko ne d;yor 
Londra. 28 (A.A.) - Tay:mis gazetesi

nin Saragos muhabirine beyanatta bulu
nan Franko, sivil halkın kasdcn bombar. 
dıman edildiği hakkındaki iddiayı tekzip 
etrni~tir. Frankoya göre yalnız askeri 
hedeflere taarruz edilmiş fakat limanlar
da faciaların önüne geçilememistir. Bun. 
lara mani olmanın yegane çaresi sivil a
haliyi askeri hedeflerden uzaklaı;tırmak· 
tır. Franko, §Unları ilave etmiştir: 

''Fakat Barselon hükCUneti bu hususta 
hiçbir tedbir almamaktadır . ., 

1 Temmuz 
sabahı 

C brövesi almış olan 
! Or k kuşu talehelt:'ri 

lııöııü ve Ankaraya hareket 
edecekler 

Türkkuşunun lnönü kampında yurdun 
her tarahndan gelecek gençler planör ve 
yelken uçuş yeni de\Teleri tenunuz ba. 
şmdan itibaren başlıyacaktır. Bu sene 

C brövesi me\·tut olan gençlerin adedi 
çok olduğundan bir kısmı Ankarada staj 
görecektir. 

Geçen sene İnönü kampında (C) brö· 
vesi almış olan Türkku§u talebeleri 1 tem 
muz sabahı İnönü ve Ankaraya hareket 
edeceklerdir. Bu gençler bu sabah Türk
kuşu İstanbul şubesinde bir toplantı yap 
mışlardır. Kendilerine l~zırngelen tali. 
mat verilmiştir. 

Bu sene liselerin dokuzucu sııflana 

geçip de yeni kayıtları yapılmış olan 
gençlerden maada lisenin diğer sınıfla

rında bulunan Türkı.ışu mensubu talebe.. 
ler de ayın dokuzuncu günü İnönü kam
pına se\·kedileceklerdir. Bu gençler de 
pazartesi günü Türkku5u İstanbul §U· 

be.sinde toplanacaklar ve lazımgelen tali. 
matı alacaklardır. 

Diğer gençler Ramide çalıştırılacaklar. 
dır. 

zimmet kaydedilen mahsulün miktarı 
ile tartı veya anbarlama rruktarları a· 
rasında yüzde beş eksik kabul etmek
te idi. Yeni kanuna göre, inhisarlar 
idaresi makbul sebeplere istinat et • 
rrek kaydiyle yüzde beşi geçecek olan 
eksikleri de kabul ede~ektir. 

1 7 - Muayyen mülddet içinde mah 
sulünü kısmen veya tamamen anbar
lara getirmiyen siftsilere verilmiş ('• 
lan on beş günlük mütemmem müh • 
Jet bir aya çıkarılmı,tır. 

Yen! kanunda tüccıır için de, inhi· 

Grup mümessilleri memur evlerinin 
model ve maketlerini de Ankaraya getir· 
mişlerdir. Yalnız Fransız sennayedarları 

bu mühim işe girişebilmek için bazı tc
mi;ıat, bilhassa borçlanacak memurlann 
taksitleri için garanti ,.e bazı kolaylıklar 
istemektedirler. 

Eğer hüktımetle teklifi yapan serma· 
yedarlar arasında esasta anlaşma olu~a 
işe derhal baslanacaktır. 

4000 Askerimizin 

~Hataya girme-
sini istiyoruz! 

_.- Baş tarafı l incido 
Paris 28 (A.A.) - Hariciye nazın ~ 

ne bu sabah, Türkiye büyük elçisi Suat 
Davan kabul etmi~tir. 
Hatayda vazite 'alacak 
askerlerimizin miktarı 
Antakya 28 - Türk ve Fransız eraaıu 

harbiyesi arasındaki konuşmalar henilZ 
bitmis değildir. Bununla beraber, Hatay 
asayişini teminde \o-azife alacak Türk 
askerlerinin miktarı üurinde bugün bir 
anla~maya varılması kuvvetle muhtemel· 
dir. 
Fransız heyeti, Hataya girecek 750 as· 

kerin maksadı temine kifayet edeceği 
kanaatini besliyor. Heyetimiz ise, as
ker miktarını 4 bin olarak tensi.Q etmiS 
bulunuyor. 
Bir Türk kadın, arap 
kocasından ayrıldı 
Hatay meseleı;i yüzünden Beynıtta şa

yanı dikkat bir hadise vukua gelmiş, bir 
Türk kadın,Arap kocasından ayrılmak i
çin mahkemeye müracaat etmiştir. Ka. 
dm, Hatayın Türkiyeye geçmesi tarafta
ndır. Erkek ise Hatayda Suriye idaresi
nin baki kalması arzusundadır. 

Şiddetti bir çarpışma 
Antakya, 29 (A.A.r - tki Alevt reisi

nin siyast taraf tarlan arasında EJyaniye 
kasabasında şiddetli bir çarpı~a olmuş· 
tur. 
N~ticede 3 kişi ölmüş, 5 ki~i de ağır 

surette yaralanmıştır. 

Tiirkiye, lngiliz siyasetinde 
mühim bir yer işgal ediyor 
Frü.nsızca "Jurnal,, gazetesinde Sen 

Bris, haftalık siyasayı gözden geçirir• 
kcn Romanyanın lngiltereden alacağı 
kredi meselelerinden ve Hatay iıinden 
bahr.ederek §Öyle diyor: 

İngiltere diplomasisi her eahada 
büyük bir faaliyet gösteriy.ct". Tata • 
reskunun Londra seyahatinin, tngil • 
tere ile TUrkiye arasında yapılan an • 
laımaya .benzer bir İngiliz • Rumen 

anlaşması ile alakadar olduğu söyleni· 
yor. Gene sanki tesadüfen olmuı gibi, 
Kral Karol da geçenlerde Tlirkiye 
Cumhurreiısi ile görüştü. 

Türkiye, İngiliz siyasatinl:le gitti!:· 
çe mühim bir yer işgal etmektedir. 
Bilhassa bu, Şarka doğru bir Alman 
birliği hücumunun kendini gösterdigi 

ve Filistinde Arap nasyonalizminin 
gittikçe daha mütecaviz bir hal aldığı 
bugünlerde görülmektedir. 

lngiltere ile Fransa arumdaki ııkı 

it birliği İskenderun meselesinin aldı· 
ğı gekille alakadar !değildir. Bu mesc· 
le gitikçe Türklerin lehine bir şekil 

almaktadır. Seçimler Türklerin talebi 
üzerine geri bırakıldr. Milletler Ce -
miycti komisyonu ortadan kalktı. 

Fransız • Türk müzakereleri çok iyi 
bir haldedir. Erkanrharbiye anlaşqıcısı 
bilkuvve nihayete ermittir, Umumi 
dostluk anlatması da gec.ikmiyecektir. 
Bundan sonra mesele Suriye Arapları 
ile işi halletmektir ... 

sarlar anbarlar:na konulacak tüccar 
tütnlerinden alınacak ücreti indirmek, 
tip ve menşe şehadetnameleri vermek, 
tüccar depolarındaki neznr::tsi. bcl:çi 
ve memurlan, kaldırmak surctilc ko • 
)aylıklar temin cdilıniştir. 
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Polis memuru: 

* 
Fransl Karko 

Jorj, Rasin sokağında yaptığı o buda· 
laca cinayeti değil, fakat öldürdüğü ihli· 
yar kadınla, kendi annesi arasmdaki o 
korkunç benzeyişi dü~ünüyordu. O bu 
benzeyişi sonradan bulmu~tu. Evet bu 
ölen kadın, şimdi irice hatırladığı temiz 
yüzlü, iyi ,.e açık bakışlı anasrna çok 
ben:ciyordu. 

Jorj. fena bir çocuk değildi. Kendisini 
her zaman diğer talebelerle kağıt oynadı. 
ğr Mişel meyhanesinde tanımıştım. 

Jorj ana~rna bakıyordu. Parmakları. 

nrn ara<;mda. her zaman elinıle görmüş 

olduğu haç vardı. Annesine bakarken 
başında binbir hatrra canlandı. Baıan 

kard~kri kencfüine yaklaşıyor ona sarı· 
tıyorlar. beraber ağlamak, kederlerini a· 
raları nrla payl::ı:mak i.:tiyorlardı. Fakat 
./orjun kederi onların kederinden bam. 
başka idı. Çocukların en büyüğü olan 

Jorj ancak arada bir h ıçkırıyordu. Fakat 
ıstırahı ötekilerdrn çok daha !azla idi. 
(..'ünkü bütün gayretine raRmen gözleri. 
nin önünden dei:"fr-;ınıyen o müthi~ müc;a
helıet onu lıeı an takip edıyordu. 

Tevkif şım kaldımurordu. Artık biraz canlan. 
mağa, biraz ferahlamağa ba~hyurdu. Ba
ıan babasile hcraber. bazan da tek başı. 
na, soğuğa rağmen başı açık saatlerce 
bahçede dolaşıyordu. Bu bahçe, taşra 
bahçelerınin hep~i gibi. küçük ağaçla
rile, geniş n· mağmu!fl bir bahçe ıdi, her 
tarafı toprak kokuyordu. Bu toprak ko· 
kusu, seYdikleri bir vücudu yeni toprağa 
bırakanların hiç unutmadığı bir koku. 
dur. Bır akş:1m babası kendi-.inc ~ordu: 

- ~lösyö Jorj buradan gitmelisiniz, 
dedi, anlıyorsunuz değil mi? lki gün ev
\·eı Pari::; polis müdüriyetinden bır mos
yö geldi .. Tabii babanızm başına gelmiş 
olan o büyük felaketten sonra ona yeni 
bir darbe vurmak ... :\lüdüriyetten gelen 
mösyönün buraya gelmemesi için tabii 
elden ne geldiyse yapıldı. .. Fakat işte bu 
mösyö daha fazla beklemek istemiyor .. 
Şu halde .. Görliyor:mnuz ki... Buradan 
gitmeniz lazım. 

yetinden tmml-:-mi~ zehabına dü~mü~ti.i. 
Bunları dü~ünür ken kendı kendı,ıııden 

utanıyor kendı kcndı:;ınden ığıeniyordu . 

- l\'e zaman Parıse döneceksin Jorj? 
Derslerinı daha fazla ihmal edemezsin ... 

- Oh ... Baba ... Baba ... 

Jorj !'esine tabii bir ahenk ,·enneğe uğ
ra~arak: 

- Peki.. dedi, o mösyöye söylersiniz 
ki ... 

Devam edebilmek için kendine c;ım rlc. 
rece de cebretmeğe mecbur kalıyordu: 

- fü·et kendisine söylersiniz ki.i .. 

Soğuk ,.e mağmum bir kış ~abahı, 

odama bitişik olan oda:-ına avdet ettıği. 
ni i~itim. Kapalı pancurlardan ıçeri 

kuvvet~ız bır aydınlık :mzülmeğe ba'ila
mı5tı. Jorjun odada bir müddet gezindi. 
ğini, sonra yatağına yattığını duydum. 
Akşam üzen. gelen tcl~rafı \:erebilmek İ· 
çin uzun müdet kapı ına \'Urduktan son
ra onu derin uyku:-undan uyandırmak 

kabil olmu~tu. Jorj bu telgrafı dalgın 
bir tavırla açıp okudu. Telgrat ona an. 
nesinin ölümünü haber \'eriyordu. Bu 
hikayeyi olduğu ıı:ihi nakledıyorum Ken 
dim:'kn bir kelimP hi!r ilhe etmeden 

Jorj. trende gelırken. ak~am ~azetele. 
rini 'okumuştu Cazeteleı cınayetten ken
di cinayetinden b<ıhsediyordu! Jorj bu 
büyük Ya:"ılan okurken tuhaf bir his İ· 

· Fakat kendini korumak arzu"u karşısın
da bu gibi hislerin nekaclar ehemmiyeti 
kalırdı ki! .. Jorj mütemadiyen vaziye. 
tini dü~ünliyoı. tehlikenin neıede, kur· 
tuluşun nerede olclu~unu he:'aplıyordu. 

Bütün q!;tı. cinayetinden bah~eden sü. 
tunlarını bir kelime kaçrrmadan okuduğu 
gazetelerei hr!d i yerek ~eçiyordtı. 

Buraya ({el i~inin C': ( ;.'!Sİ günü olan ce. 
naze meıa,imi. şimdı bomboş görünen 
kederli evleri. baba:'rnın ve karde~lerinin 

mahzun w :>P~"'İ7 TT'"vrıırli,·Ptlcri bile o
nun umuzunda de~il gibiydi. 

I layır, Jorj artık buradan gitmek iste. 
miyordu. Bu evden ayrılmaktan korku· 
yordu. Dehşetlı bir korku onu Paristen 
uzaklaştırıyordu. Sanki Pariste bir tek 
:.okak vardı. Geceleri bir hayal gibi do. 
la":maktan kendisini menedemiyeceği, ve 
nihayet yakalanacağı o meşum sokak! .. 

Bu gece .. Bu gece ... Saat dokuzda. Tren. 
de olacağım .. Evet... Dokuzda Paris ek:ı
presinde ... 

Jorj elini yüzünden geçirdi. Ve, yemek 
odasında kendisini bckliyenler. onun ye
re yuvarlandı~ım ••e ağlayarak kendi
lerini çağırdığını işitiler. 

Jorj. ta~radakı baba~ına telgraı çeke 
rek erte~ı günü orada olaca~ını bıldırdı . 

\'e. bir müddet sonra ana.;;ını kendisini 

dimyaya ~etirdiği ayni yatağın içınde ölü 
olarak uzanmış buldu. Baba"-ım. iki er
kek kardeşini hir kız kardeşini o korkunç 

matem elhiseleri içinde gör<lü. Rirkaç 
damla l!Öıya-;r clöktü. Fakat neden bolbol 
ağlayamıyordu? 

çindeydi. Sonra df'rin bir nele!' almış. 

tehlıkenin hiiyiik hir kı"mtnı ~eçirdiğine 
bükmetmi~ti. Artık böyle yolda olduğu 

müdciotçe pnlic;in takihinden kurtulmu~ 
bir vaziyette olduğunu. hür olduğunu 

zannerfiyordıı Kcıfao:ınrlıı cinaveti bütün 
tef~rrüatile yeniden yaşattı. 

Jori cinayet hakkında yeni havadisle. 
ri okıım::ık için Pari-.tı:-n ~elen ~aıete. 

!eri ertec:.i ak--ama lrnd<'\r beklemek mer
burh·etinde idi. Bu hekleyi~in ,·erdiği 

Bu hali bir haftcı de,aın etti. Sonra 
gerilen sinirleri bır gün birden boşandı 
Odasında uzun bir müddet çocuk gibi 
hıçkırarnk ağladıktan wnra sonsuz kede. 
rini uyu~turmak i~·in ötekilerin arasma 
karıştı .. \~ladı. yeniden o eski Jorj oldu. 
Yani ana,ını kaybeden, günahlarını itı· 

raf edıp şefkat ve affını istiyeceği ana· 
"mı kaybeden çocuk olm·erdi. 

Fakat Jorj gideceği günü kararlaştır
mağa mecburdu. Bugünü babasına bildir 
di. Ve hareketinden bir gün evvel ihtiyar 
Matild onun çantasını hazırladı. Jorj, 
son defa olarak sevdiği insanların ku
caklaşacağını hissediyordu. Nihayet o 
gün de geldi. Gideceği akşam mükedder 
ve sesiz yemek yiyorlardı. Birden J\fa_ 
tild: 

il 1 

Çe\iren: H. Ti. 

ÇOCUKLARJN17 ıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
asabiyet ve hümmayı mümkün olduğu 
kadar öt::-kilerd"n <'flklamak için bütün 
km·vctini c:arfetti. En·elce hütün elhic:;e. 
]erini rli.1'0rı kiiı:ük c:<>hrin terzisi ona bu 
~ahalı c;i ı·ah mat?m elhic:Pleri Q:etirmi~ti 

Günler geçiyordu. Geceler ve günler ... 
- 'Mösyö Jorj, diye kendisini çağırdı, 

sizi blr mösyö istiyor ... 

• Çocuk ~sirgeme Kurumurııın 

vaktile bir ane kütüııhanesl ola
r a k bastırdığı İkizler aeri~I nrle 
duyduğunuz bu eksikliı.:,rt bu gü

ze l ve reslmU büyük hlldlye kita
bı tı e doldurulmuş buluyonız. 

~l han 1 arus'un 
Küçük hıkaqelerı 
Oo~tcr 

Jorj c:.abah \'e akşam gazetelerinden ba. 

Monro'nun 
Mektubu 

TT.\LK orımı:-:Tt 
Bu gece: Yeşilköy is 
la>.yon hohı;esi 

l'<'r~eınhe: Be:-,· koz 
"kele tiyatrosunda 
:: uına: Rl·hck hele . 
lı~·e bahçesinde 
ı:umartesi: Anarlo _ 
luhi<;arında lrlın:ın 
vurdunrla 

- Bir mösyö mü? 
Jorj sonra, çok daha sonra bu ziyaret. 

çinin nekadar ihtiyat ve nezaketle bu eve 
geldiğini hatrrladı . 

Jorj adeta sallanarak, sokak kapısının 
önünde kendisini bekliyen o adama yak· 
la5tr. 

- Bonc;uvar mösyö Jorj! • 

Külttlr bakanlığı eserJ tetkik 

etmiş, llk okut çağındaki cocuk
lar içi n faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmfştfr. 

- ~ a ııı.Ja <; ı kıyor -
\'Sit C &W;N.iOWfi S 

Bu elbiseler hiç \'Ücuduna oturmadı. Jorj 
buıılarr giydiği zaman içinde tuhaf bir 
ümit duydu. Bu matem elbiseleri herhal 
de onu biraz daha şüphelerden uzakla~ 
trrabilirdi. Zaten neden korkuyordu? l\ hı 
tem dolu bir cenaze eYinde kendi«.ini em. 
niyette hissetmiyor muydu? 

Birdenbire böyle rlii-•hı<liifüi için utan. 
dı. Anasının ölümü kendic:.ini hu cina-

P;l/.;11 . llP.\ lrrhl'~ i i~ krle tiratrmunrhı 
S:ılı: Anık !löİnrmı:ı hahçesinde 

Operet 3 perde 

Jorj bu adamı tanımıştr. 1 
- Ah ... Bam ~öyliyecek bir şeyiniz mi 

\-C'lr? .. 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: FfatJ 60 kuruş; 
posta için 4 kuruş ııa.ve E>rilnlz. 

yakt.:ı .. inıl.'Ik duraıı bir kadın gördü : 
Onu tc:nrınıştı: 

- Alçak kraliçe 1 Orospu kraliçe 1 .. . 
. diye bağırdı - Seni tel'in ediyorum .. . 
Eizım gibi katlettiğin adamlar namına 

seni tel'ııı ediyorum. Lanet olsun sa-

n.s!. 
Çuvalın ağzı, bu sırada şiddetle ka

patıldı ve sıkıca bağlandı. Sonra on iki 
k;ıdar a..:lam çuvalı yerden kaldırdılar, 

Suyun fışkırarak açıldığı ve bir inilti 
haline tekrar kapandığını duydu. Yeni
den d~rin bir süküt başladı. 

Strajildo: 
- Dikkat!- dedi - İyi ve kuvvetİi sallr
yarak ata:ak<;ınrz. Çuval . nehrin tam 
mtasrna dü~meli .. Bir ... ikı .. Uç ... 
Boğuk bir çrğlık işidildi Havaya fır. 

ı.ıtılan çuval karanı klara karıştı. Son
nı Strajildo taraça::lan eğilerek baktı .. 
Suyun frşkırrak açıldığı ve bir inilti ha
li=ı! tekrar kapandığını uydu. Yeniden 
derin bir siik\ıt başladı. 

Strajildo: 
- Uğurlar olsun. · dedi. 
Margarit: 

- Bana beddua etti. diye mmldandı. 
Nehir, meş'um bir mırıltı halinde ak

makta devam ediyordu. Artık iş bit. 
mişti. Filiple Gotye bu sırada nehrin 
dibine ulaşmış bulunuyorlardı. 

-10 -

BORIDAN 

Büridan, şatodan çıkarak Fru dö 
Mant~l sokağım geçtikten sonra Hale 
>doru yürümüştü. Meçhul kadının tayin 
ettiği garip buluşmayı düşündü. Oraya 
gitmemiye karar verdi. Bu kararı Ma
rinyinin düşmanı olduğunu söyliyen a
damd.an korkusundan değil, görülmesi 
kap eden başka işleri bulunn:asındandı 

Hem yürüyor, hem düşünüyordu: ''iş
lerfmi çabuk bitirirsem Nel kulesine gi. 
derim. Fakat işimi hiç te gece yarısın -
ıdn önce bitirebileceğimi sanmıyorum. 
Fena şey .. Yetişemiyeceim .. Acaba ya-

----------------------------ı ıı: ne olacak? Sevgili Mittiymin baba
,,. evıCiJm~m • .ıe izin verdı mi? Bunun 
hiç te olacağını sanmıyorum. Çünkü 

Mirtiy uğursuz bir bürçte doğmuş. Bunu 
bit büyücü kadın eline bakarak söyle

. mişti. Neydi o büyücü kadmın adı ? 
Ha .. Mabel.. Evet, Mabeldi. 

Büridan böyle düşüne düşüne :; ü-
rüyordu. Hal meydanındaki mücrin-.lcri 
teşhir için konulan direğin önünden 
geçerken önüne birdenbire bir adam 

çcktı. 

- Senyör Büridan .. Ömrün neş'e, şe. 
ref ve saadet içinde geçsin .. Sizi hür
nıetle selamlarım! • dedi. 

Üz::rine eski bir elbise, başına keçe 
bir şapka geçiren ve kenarları saçaklı 
delik deşik bir mantoya bürünen bu a
lam. bt'line de büyük bir kılıç takmıştı. 

Büriclan: 
- O ... · dedi. . Anlaşılan bu gece, 

hep beni tanıyan tanımadıklarımla kar
şılaşacağım .. Sen de kimsin?. 

- İsmimi mi. yoksa kim olduı.;umu 
rt'IU söyliyeyim ?. 

- önce adın ı söyle! .. 
- .ı\ d1m, Lansölo Bigorn .. 
- Fena bir isim değil.. Ahcnklı ... 

Şimdi kim olduğunu söyle?. 
- tdam mahkumuyum ?. 
- Ne dedin?. 
- Cellad n ipi boğazına geçecek a-

damım dedim. Bu sabah Moniokon ö
. lüm evinin açılrş resminde az kalsın a_ 
s;lıyordum. 

- Ya!.. Demek kralın gözü önünde 
bu sauah asılacak adam sendin?. Kaç· 
mania haş-r.ctpenahı bu eğlenceli IT'an
ı.:ırayı St>yretmekten mahrum bırakmak 
nezaketsizliğinde bulundun. 

Bu 1atife idam mahkumunun hoşuna 
g•tmişti: 

- Hoş !Öylüyorsunuz.. Büridanın 
ş~n bir ;:ırkadaş cılduğunu ~öyliyenlcrin 
hak1-ı varmış. 

- Benden istediğini söyle bakalım 

şiındi. 

B fl'R YDAN 33 
----------------------------------------------------------------- ---- Ben Margariti tanıyorum. Ona aş
kı:ıızti.•.1 bah:.eclebilirım. Bundan, onun 
da çok teessür ·duyacağını sanıyorum. 

- Oh! Ne söylüycrsunuz madam? 
· - Hakikat ... l'vforgaı. • te bir kadın

dır, onun da titriyen ve çarpan bir kalbi 
vardır. 

Meçhul kadın gamlı bir düşünceye 

dalmış görünüyordu. Bayılma derece
sine gelerek dev~·:n etti; 

- Ondan daha şehvet düşkünü bir 
kadın yoktur. Aşkı onun kadar ve on
dan daha çok seven bir kadın tasavvur 
olun:ı~naz. Margaritin bir büsesinin ne 
d::.nek olduğunu bilir misiniz?. Yoo ... 
Dinleyiniz .. Sonuna kadar dinleyiniz! .. 
O:nuzlarına attığı kraliçelik mantosu. 
nun ne büyük hazineler sakladığını bi
liyor musunuz?. İnsanı kendinden ge
çirecek <ışklara nasıl düşkün olduğunu , 
bilir misiniz?. O kraliçe olmakla bera
b~r gene bir kadındır. Kadın olduğu 

için de memnun ve müftehirdir. Birke· 
re kolları arasında sıktığı erkekler ha
yatlarının sonuna kadar bir daha böyle 
zevkli bir şehvetle karşılaşamıyacakla. 
n•ıa inanarak yeis ve ümitsizlik içinde 
can verirler. 

Filıp üç <dım geriledi. Çehresi mos· 
mor kt>silmiş ve eli hançerine gitmiş
ti: 

- Ma:lam, dedi. Kraliçeye hakaret 
ediyorsunuz. 011u bir orospu gibi na
mussuzlukla tavsif ediyorsunuz .. Onun 
d3 kendiniz gibi bir fahişe olduğunu 

söylüyorsunuz! .. 

Meçhul kadın deli gibi bir krıhkaha 
salıverdi. Arkasından mantosunu ata· 
rak yarı çıplak bir vaziyette göründü. 

- Kraliçeyi seviyorsunuz h;ıt? .. diye 
bağırdı. 

Filip boğuk bir sesle ve yavaşça: 
- Ka;:lın olduğunuza dua ediniz, 

dedi. Hakaretlerinizi şu hançerle boğa· 
zmızzı tıkardım. . 

Meçhul kadrn coşkun bir _şehvet hır
siyle gene tekrarladı: 

- K raliçeyi seviyorsun öyle mı?. 
- Kraliçe eğer, burada bulunsaydı 

ayaklarına kapanır ve af dilerdim. Bir 
hatam yüzünden mukaddes aıdma sıç
rryan hakaretlerden d-clayı beni affet
mesini isterdim. 

Margarit yüzünden maskesini çıka
rarak : 

- Diz çök, Filip, • diye bağırdı. • 
Kraliçenin karşısında diz çök! • 

Bu cümlenin Filip üzerindeki tesiri 
pek müthiş oMu. Şaşrran, alıklaşan, 

dehşet ve korkudan kendini kaybetmek 
derecesine gelen delikanlı, gözlerini bir 
uçuruma dikiyormuş gibi bu kadına 

dikmiş ve yıldırımla vurulmuş gibi •dim 
dik duruyordu. 

İçinde şiddetle bir GIZI duydu. Bü
tün temiz düşünceleri bir an içinde bir 
çirkefe kanşm1ştı. Kraliç~, karşısında 
gördüğü bu kadın, bir fahişeydi. 

Margarit şehvet dolu bir bakışla de
likanlıya yaklaşarak sarıldı ve sönük 
bir sesle: 

- Tekrar et, - dedi • Beni sevdiğini 
tekrar et. Demin du•daklarından titre
yen o sihirli sözler beni kendimden ge· 
çirdi. Seni seviyorum Filip l Seni sevi. 
yorum ve seninim. Bi.iridandan nefret 
ediyor, seni seviyorum. 

Filip. sarsıldı ve şiddetle kadının kol
ları aras·ndan kurtuldu. Şaşkın şaşkın 
geri çekildi!.. 

Kraliçenin kendisini sevmemesi ve onu 
uzaktan sevmesi tahammül edilemiye
cek kadar acıydı. Fakat onun bir fahi. 
şe gibi hareket ettiğini görmek, bir 
fahişe gibi söz söylediğini işitmek, pe
restiş ettiği bir yıldızın ölümünü his· 
setmek daha müthiş, daha öldürücü bir 
şeydi. 

Margarit: 

- Beni reddediyorsun demek? Öyle 
mi? Beni sevdiğini söylemiştin. Sözle· 
rin hala kulaklamnda çınlıyor. Ben de 
l!leni seviyorum. Filip. Bir saat için hi· 
le olsa ... 
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Lüzumlu Tele/onlar 
fanoın: 
İstanbul için: 24222, Beyoğlu tein: 44644, Radıkliy için: 60020, OskOdu 

tçln: fi0625. 
Yeşilköy, Bnkırkliy, nebek, fnrnlıya, :Büyilkdere,Feııerhıılıte. Kanılılll, Eren. 

klSy, Kartal, Büyükada, Heybeli, Hurs•Zw l\ınnlı, için: Telefon muhabere m~
r.ına yansın derMk knfidir. 

!Rami ıtralyesJ: 22711 
Deniz • ., 36 . .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata ynngın kulesi: 40060. 
Sıhbt imdad: 44998. Müddciumumttik: 22290. Enınlyet mMürlüıli!: 24382. 
Elektrik Sirkeli: BeyO#}a: 44801. İstanbul: 24378. 
Sular: ldaresl: Beyoaıu: 44783. Beşiktıı~: 40938. CibaJI: 20222. Nuruo~ma· 

niye: 21708. Usküdar • Kndık!5y: 60773. ' 

Havngazl: Jstanbul: 24378. Kadık!5y: 60790. BeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek Jçin 
Beyo~lu ciheti: 4908t. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 60H 7. 

Deniz yolları 
İstanbul acenteliği: 22740. Rorak!5y: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,80 Mudanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzmll, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga. 20 Bnndırma, Ga· 

(atadan 12 Karadeniz, Sirkeciden lO Mersin. 
Çarşnmba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lılı:, 18 Barlın. 
Perşrmhr Toph:ı n r<len 9,30 lzmil. 1fi,ll0 Mııdnnya, 20 Rnndırm:ı, Galntadıın 

l2. k • • ı!rnı •• 

ALTıN t>A , 
Ki Tl!J--
NeLO 

Cuma Tophaneden 16,30 Mudanya, 19 Karabi~n. Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 2-0, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, Bartın 
Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 bmit, Gal:ıtadan 8,30 Mudanya, 10,30 lz. 

mlr Silr, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanyn, 

Müzeler 
Ayasofya, Roma • Bizamı, Yunan eserleri ve CtnlJI Köşk, Ac;lrer1 Milze ve 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: 
(Bu müzeler hergiln saat 10 dan 16 l"a kadar açıktır.) 
Tiirk ve İs.Um eserleri mfiresl: Pazartesiden başka her tln saat 10 iian 18 ya 

kadar ve Cuma iünleri 16 dan 17 ye kndar açıktır. 
Topk:ıpı Müzesi: Hergün saat ıs den 16 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Romanya npurları: Cumar:lesl tıilnlert 13 de K6stenee1e: Salı gtlnlerl 18 de 

Pire, Beyrut, lskenderiye. 
İtalyan vapurJan: Cama günleri saat 10 da Pire, Brendiıl, Venedik, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon MftdilrlO#(l Telefon 23079 
Semplon ek!J)resi bergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadan .Relenl 

saat 7.25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,SO da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edime postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu hattı 
Hergiln hareket eden şimendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır •• Samsun, 15,30 da 

Eskişehir, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapua.rL 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara mublelllt Pazartesi, Çarşamba 

n Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 

GEÇEN SENE BUGUN I\~ OLDU? 
• Se}it Rıı:a yakalandı, "dehalet eden Dersimliler imar işinde çalışlırılı. 

yorlar. 
• Hüseyin Cahidden ~onrn -çnli ıfo r1a-ça~ınıfan '\'llZ~eçti. 

1' 51~.~ ~a~a ~Ls ~~~ ;{~ ~n~ 
rans, Eminönü h:ılkc,·i namına, Doktor 
Sani Yaver {çoculd:ırda Bo~az hastalıkları 
ve tekaniidat), 19,20 Nezihe Uyar ve ar· 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 19,55 Borsa habcrJerJ, 20 saat a· 
yarı, Grnnvic rasathanesinden naklen, Şe. 
hir bandosu: Bay Cemil idare~inde, 

ı - Rozmant: Uvertür, Şubert, 
2 - Lö Peyyi: Dö surir, fantezi, Lehar 
3 - Lakme: Fantezi, :Leodöllps, 
4 - Estüdiyantina: Vals, Valtofel. 
5 - Alte Kamarat: Marş, Karı 1Tayga. 
20,45 hava raporu, 20,48 Omcr Rıza Do~ 

rul tarafından nrapçn söyle.-, 21 saat ara· 
rı: Tahsin Karakuş ve arkadaşları tarafın· 
do Türk musikisi ve hlk şarkılan, 21,45 
orkestra, 22,15 ajans haberleri, 22,30 plAk 
la sololar, opera ve operet Part&lan, 22,50 
son haberler ,.e ertesi günün programı, 2' 
saat ayarı, son. 
BÜ KREŞ: 

19,15 salon orlestrası, 20, J>llli, 21 plAkı 
22 müzikli program, 22,30 kafe konser, 
BUDAPEŞTE: 

17 cazbant, 18,30 cazbant, 20 Cl"kestr•• 
22,50 radyo orkestra,, tarafından valsler. 
24,1 O signn orl>estrası, 
BERLIN: 

19, bando, 21: radyo orkestrası, 22 ıcoıı 
ser, 22,30 pt:ık, 23,30 müzik, l, plAkla se.. 
renallar. 
ROMA: 
20.rn orkestra, 21 ,30 hafif mfüo:lk, 22 kon· 
~er 
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-----------------------------------~------------------------------Filip: 

- Sefil kadın 1 diye ağlamıya başla
ldı. 

Margaritin dudaklan hiddetle geril. 
di. Yaralanmış bir ldişi kaplan gibi ge
riledi. 

Filip bir kelime E>Öylemeden kapıya 

ilerledi. Açtı ve çıkıp gitti. 
Bu sırada Margarlt odanın bir köşe

sinde asılı duran gonka koştu.. Hızlı 

hıib vurdu. Onun şic?detli sesi Ncl ku
lesini titretti! •• 

Kulede derin akisler uyandıran bu 
gürültü odanın üstündeki uçuncü 
katta patırdılar uyandırdı. Bu bazılı:.n. 
nm koşuşmalanndan, kılıç şıkırtıların
dan vüculda gelen bir gürültüydü. 

Filip, ne yaptığını bilmeden, kar
deşinin nerede bulunduğunu öğrenmi· 
ye lüzum görmeden merdivenlerden in. 
miye başlamıştı. 

Fakat kurtulamadı. Arkasından ya. 
kalandı. üst kata götürüldü. Silahlan 
alımlı. Kolları bacaktan bağlandı. 

Nefsini müdafaa etmeyi aklına bile 
getirmiyordu. Kıskıvrak bağlandığı hal
de anlaşılmaz bir sevinç içindeydi: 

- Beni öldürünüz 1 .• diye bağırdı. 
Bir ses: 

- Müsterih olunuz.. Umduğunuz. 
tian sür'atli ve umduğunuzldan tatlı O· 

lacak. Fakat Nel Kulesi misafirlerinin 
hiç birinin şimdiye kadar böyle bir is
teğiyle kar§ılaşmamıştım. 

Bu adam, Filibin üzerine eğilince, 
Filip Strajildonun menfur çehresiyle, 
çökük yanaklariyle karşılaştı ve: 

- Net kulesi misafirleri ha? • Diye 
mırıldandı .. 

- Hesapta yanılmıyorsam siz on 
yedinci, biraderiniz on sekizinci olacak. 
Gördüğüm işler l:kğrusu bana şeref ve. 
liyor. Çünkti .. o ..•. Boşunn anlatıyorum 
eonkll bu asil senyör söylediklerimi 
ftftmiyor bite .• Onu şöyle bir kenara 
çekiniz de biz işimizi hazırhyalım. 

Fılip daha fazlasına tahammül ede -
mcmiş, müthiş bir inilti boğazını yırt

mıı, bayılmıştı. 

"' 
Filip yakalandığı sırada elleri han • 

çerli on kişi eğlence odasına hücum et. 
mişti. Gotye, bu sırada içki masası ba· 
şında ve iki prensesin ortasmda bulu • 
nuyor::lu. Oturduğu koltuğun arkalığı
na dayanmış, yilzü kızarnuı, gözleri 
parlamış bir halde kaba kaba latifeler 
ediyor, iki k;ıdm ~ kahkahalarla güle. 
rek neş'esini arttırmıya çalışıyorlardı. 

Gonkun korkunç uğultusunu işidir 

işitmez, kadınlar korkarak yerlerinden 
fırladılar. Çünkü gonkun çalınmasına 

daha hayli bir zaman vardı. Bu ses, Net 
kulesi misafirlerinin Strajildoya tc&
lim edilecekleri ıeate işaretti. Oyle 
amma, daha eğlenceye yeni başlamış • 
lar, hatta başlamamı~lardı bile .. 

Gotye içeriye giren silahlı adamları 
gö\'ünce: 

- Bu ne?. - diye mırıldandı -. Son· 
ra dudaklarında bir tebessüm dolaşa
rak: 

- Anlaşıldı, - diye ilave etti. • Bu 
latif sürahileri boşaltmak için yardım
cı geliyorlar. Geliniz kahramanlar l 
Gotyenin misafiri olarak oturunuz sof
raya... Içiniz ..• 

Daha fazla söyleyemedi. Çünkü si
lahlı adamlardan biri hemen ba§rmn 
üstüne bir atkı atarak ağzını tıkaldr. Ya. 
rı mest bir halde bulunan Gotye elini 
hançerine götürdüyse de bir şey bula· 
madı. Mançerini de almı§lardı. Ayni za-

' manda ayağa kalkmıya çalıştı. Kollari
le bacaklarından yakalandığı için ye. 

re yuvarlanmaktan başka bir şey yapa. 
madr. 

Etrafına bakın'dı. Taliyle, Pasitcnin 
odada bulunmadıklarını görünce de 

içini müthiş bir korku sardı .• Ayılmış • 
tı. Fakat kaç para eder 1 İf i§ten ıeç .. 
mişti .• 

--------------------------~~-.-.-..--------------------------------K1.ldırılarak götürüldüğü sırada Nel 
kulesine giren insanların bir daha, ne
ye görünmediklerine aklı yattı. Ölüm 
fikri, zihnine dehşetle yerleşti. O ölmek 
jstcmiyordu. Son bir gayretle gerindi.. 
Bu sırada ağzını kapayan bağ kaydı, 

ve: 
- Yetiş Filip ! Yetiş kardeşim 1 Ye

ti1in imdadıma Taliy, yetiıin Pasite ..• 
Gotyenin bu feryadı merdiven başın. 

da kesildi. 
Prenseı Blanş : 
- Oh! •• Ne müthiı t • • diye mırıl· 

dandı. 

Jan mosmor kesilmişti: 
- Şu neı'eli adamı!\ hayatını kurta

ralım .• 
Alınından terler akarak Gotyenin ba. 
ğmşını dinleyen Margaritin şu cümle. 
sinden sonra. onların kurtarılmıya de
ğer şeyler olmadığını anlamışlardı: 

- Bunlar bizi tanıdılar. Kim oldu -
ğumuzu biliyorlar 1 • 

- Gebersinler öyleyse. 
Gotye üçüncü kata çıkarılınca, döşe

mesiz, sıplak ve ıoğuk bir odada bu -
lunduğunu gördü. Ken1disini boylu bo. 
yunca odanın taı zemini üzerine yatır
dılar. Bu sırada kendisini gene on kişi 
sımsıkı tutuyordu . 
Artık korkusu yoktu. Yalnrt hüzünlü 
bakışlannı öteye beriye dolaştırıyordu. 
Birdenbire, bir kaç adım otede kenldisi 
gibi taşlar üzerine uzatılan kardeşini 

gördü .. Onunla meşgul olan kimse yok
tu ve hareket te etmiyordu. öldürül • 
müş olacaktı: 

- Zavallı kardeıim, - diye bağıra. 

rak ağlamıya başladı .• Öldürdünüz 
'değil mi onu .. Beni de öldürmek .için 
ne bekliyorsunuz? Benim cesur Fili· 
bim ! .. Buı aya gelmeyi isteyen asıl sen· 
din! .. 

- S brrlı ol.. 
Kendisine "sabırlı ol., • diyen ada

mı görünce tüyleri diken diken olan 
Gotye: 

- Strajildo 1 • dedi. - Sen buradasın 
haL. 

Gözleri yerinden fırlamış bir halde, 
Strajildonun ne yaptığına büyük bir 
merakla bakıyordu. Dehşetten dehşete 
dü~tü. Strajildo sağlam bir iple bir ÇU· 

valın ucuna büyük bir de.-rıir parçası 

bağlıyordu. Çuval göründüğüne bakı .. 
lır a iki kath ve çok sağlamdı. 

iş anlaşılıyordu. Hançerle öldürülmi. 
yccckti. Kan izı bır1.kdmıyacak, kendi
lcrınin itham edilmelerine sebep olacak 
bir emare bırakmıyacaklaniı. O, ne 
kadar yıkanırsa yıkansın, gene bir i.ı 
bırakır, taçlr başlarm, günün birinde 
kesilmesine sebep olurdu. Kendisini bu 
çuvalın içine koyduktan sonra nehre a· 
tacaklardı. Demir, bir an içinde kendi· 
sini Sen nehrinin ta dibine götürmüı 

bulunacaktı. 

- İstemem! İstemem. - diye bağır
dı .• Beni hançerle öldürünüz.. Siztde 
merhamet namına bir şey yok mu? Ya 
o kadınlar, onlar da cehennem zebani
leri miydi?. 

Strajildo gülerek: 
- Varan bir. • dedi. 

Varan bir de ne olabilirdi. Şüphesiz 
bir çuval olacaktı. İki mnhküma, iki çu· 
val Janm değil miydi?. 

A::lamlardan ikisi, bayrlmış yatan 
Filibi yakalayarak, iki kardeşi Sen neh
rinin dibine gotürecck çuvala koydu. 
lar. 

Gotyenin saslan dimdik oldu: Kar
d,~iyle birlikte ölecekti. 

Az sonra, kendisini de kaldırarak 

~uvala korlarken, hiç bir mukavemet 
göstermedi. Bu sırada kapı açıtdı. Bir 
kadın sesi: 

- Tamam mı? - diye mırıldandı. 

Strajildo: 
- Şimdi ..•• cevabını verdi. 
Gotyc, son bir kuvvede başını kaldır

dı. Kapı önünde maskesi&, mantosuna 
bürünmüş, cehennem zebanisi gibi a .. 
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C. H. Partisin,de ve CI. ıY~. ~Vieclisinde 
Muayyen yaştaki 

gençler spor 
klüplerine girecek 

lngiltere ile yaphğımı·z Şarkta ve 
garpta yeni 

şeker fabrika
ları açılacak 

mali anlaşma 
I tasdik edildi 

cinde olan işlerin laikler tarafrndJn J 
yapılması, prensipimizin esasıdır. j 

Ankara, 28 (A.A.) - Basın Birliği 

Kanununun kabulünü takiben bazı 
müCESCselerin idaresi ve cemiyetler 
kanun layihasının müzakeresine gec;il
miştir. Bu mevzu üzerinde Berç Türk
er tarafından ileri sürülen mütaleala. 
ra karşılık olarak Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri şunları söyle • 
miştir: 

"Bu kt.nun Türk camia.sının ve 
Tilrkiyede oturan diğer cemaatlerin 
nizamı ammeye ve ihtiyacatı hazıra. 
ya uygun bir şekilde birlik teşkil ede. 
bilmelerini temin lçin yapılmıştır. 

l{anun, teşkilatı esasiye kanununa 
ve diğer ana kanunlarımıza tamamiy. 
le muvafıktır. Aynca istisnai hüküm
leri yoktur. Yalnız eski cemiyet kanu. 
nunun bugünkü teşkilatı esasiyemize 
uygun olmıyan ve ihtiyaçlarımıza te. 
vnfuk etmiyen cihetlerini çıkarıp ica. 
beden hükümleri yeniden koymayı is. 
tihdaf etmektedir. Türk milleti bey • 
nelmilel meselelerin bilhassa Cumhu
riyet te.5ekkül ettikten sonra tarafey. 
nin nzalarile halletmeyi ket:ıdisine şi. 
ar ittihaz etmiştir. 

Beynelmilel mevcut olan muahedatı 
hiçbir vakit bir taraflı olarak ihlal et. 
medik ve etmek niyetinde değiliz. Şu 
veya bu muahedenin bize tahmil etti. 
ğı l:iilf etler muahede hükmü baki kal. 
dıkça tarafımızdan ifa olunacaktır. 
Türk milletinin tarihti>, bilhassa inkı
laptan sonra verdiği sö'l.den döndüğü 
görülmemiştir. Binaenaleyh mevcut 
muahedat ahk~mı tama'Ilile bakidir. 
Beynelmilel ahkama uygun olarak 
koyduğumuz usuller sırf Türk mille. 
linin ,.e cemiyetinin birliğini temin e. 
den ve hiilasa olarak Türk milletini 
ve Türk cemiyetini alakadar eden ni. 
zamı fımme kaideleri ve kanunlarıdır. 
Biz lii..ik olmakla, biz milliyetçi olmak. 
la diğer milletler için, diğer i1111anlar 
için ve bilhassa dinler ve mezhepler 
için gönlilmümen ve kalbimizden ne 
bir nefrc~ ne de bir korku ve endi~ 
du) ınnktnyız. 

Biz, cnlara, bütün dinlere ve rnez.. 
hc·ı1 - ... "lı!uğu gibi ancı:tk müsamaha 
ediyoruz. 

~"'vet, bütün din ve mezhep salikle
rinden beklediğimiz şey kanunlara ri. 
ayet etmeleridir. Kanunlara, nizamla. 
ra uymıyan herhangi bir şey cemiyeti 
veya cemaati, her hangi bir ferdi ol • 
duğu gibi, kanunlarımıza uydurmak 
lçin elimizde yine kanunların verdiği 
kuvvetli, müessir müeyyideler var. 
dır. 

Onun için bu kanunu mUtalea eder. 
ken, ve bu kanun hakkında rey verir. 
ken zihinlere ve akıllara şu veyahut 
bu yolda tanınmış bir hakkı veyahut 
nıevcut olan bir vaziyeti değiştirmek 
gibi gizli bir maksat takibettiğimiz 

gelmesin. 
Türker arkad:ı§ımm bana bunu sa. 

rihan söylemeğe sebep olmasından ve 
vesile vermesinden dolayı kendisine 
teşekkür cedrim. Kanuna uymıyan 
gizli hiç bir maksadımız yoktur. Biz 
cemaatlerden ve cemiyetlerden bizim 
ııizam ve kanunlarımıza riayet etme
lerini istiyoruz. Etmedikleri takdirde 

• kendilerini kanunlarımtza riayet et • 
tlrecek her tUr1U kanuni vasıtalar var. 
dır,, (Alkışlar). 

Prensiplerimiz dini diinyadan 
ayırmıthr 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sek. 
reteri ŞUkrU Kaya bu kanunun bir 
rnaddesi Uzerinde söz alarak demiştir 
ki: 

"Maddenin son fıkrası Türker ar. 
kadaşımızm temennisine cevap \•eren 
bir fıkradır. Demincek de arz.ettiğim 
gibi bizim prensipleıimız ve kanunla
rımız dinı dünyadan nyırmışt.r RUh. 
banlar ve ruhaniler ancak kilise dahi. 
linde, ii<.Iab, hukuku umumiye .,.e asa. 
Yi,.i umumi)eye munafi \ 'C muzir ol . 
lltımat u~~ ftyinterlnl yapmakta 
serbest ve hiırdürler. Bunun haricin. 
deki, dUnya işlerini tamamilr !um. 
r>oreJ olan işlerin, yani rühban hari. 

Binaenaleyh mektepler, halk, has. , 
tahaneler ve diğer hayri müessesele. 1 

rin idaresi ruhani vazifesi olmıyan 

kimselere mevdu bulunacaktır. Bu mü 
esseselerin idaresi ruhani vazifesi ol. 
mıyan kimseler gibj, çocuk bakım ev
leri gibi, fıkaraperver cemiyetleri gi. 
bi bayır mUesseseleri ve yahut mek. 
tepler gibi tedris vazifesi gören mües. 
seseler vardır. Bu müesseseler - dev. 
Jet olmak sıfatile - yardım etmek bir 
vazifedir. Binaenaleyh hükiimetimiz 
gerek hastahanelere ve gerek mektep
lere azami surtte yardım etmeğe ha. 
zırlannuştır ve yardım edecektir. 

Ankara 28 (A.A.) - C. H, Partisi 
Kamutay grupu bugün öğleden evvel 
Antalya saylavı Dr. Cemal Tuncanın 
reisliğinde toplandı. 

Kürsüye gelen Başvekil Celfıl Bayar 
memlekette programa yeniden bağlan. 
ması düşünülen sanayi hamlelerinden 
ve bu arada şarkta ve garpta açılacak 
yeni şeker fabrikalarının ve pancar zi
raatının yapacağı iktısadi ve zirai fay. 
dalardan bahsederek bu faaliyete biran 
evvel başlamak için bu sanayiin istil
zam ettiği himaye prensibi üzerinde 
izahat vermiştir. 

Parti grupu birçok hatiplerin de 
mütaleasını dinledikten sonra hükume
tin şeker sanayiini himaye prensibi 
hakkındaki izahatını müttefikan ve al. 
kışlarla tasvip etmiştir. 

Hatta bir gün vaziyeti umumiye ve 
ahval müsaade ederse belki bu gibi 
müesseselerin bUtün külfetini üzerine 
nlabilir. Bu maddenin son fıkrası bu. 
nu temin için konulmuş bir direktif. 
tir. Onu nrzetmek için c;ıktım. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Berç Tilrker (Afyonkarahisar) ya. 
şasm TUrkiye Cumhuriyeti. 

lngiltere ile yaptığımız 
Kredi anlaşması 
Kanunun finans maddelerinin tas • 

viblni müteakip tngiltereden akt~di
len 16 milyon lirahk kredi hakkındto. 
ki mukavelenin tasdikine aft kr.nun 
layihasının müzakeresine geçilmiştir. 

EncUmen mazbata muhaITiri Zeki 
Mesut Alsen, bu mUnasebetle kUrsU. 
ye gelerek eunlan &öylemi§tfr: 

••sayın arkadaelar, §imdi müzakere 
ettiğimiz madde mevzuu itibariyle ol. 
duğu kadar delAlet ettiği mana bakı. 
mından çok ehemmiyetli bir mesele
dir. O derecede ki İngiliz hliknmeti 1. 
le TUrki ye arasında imzalanan pu iti~ 
lafı Cumhuriyet hükilmetinin siyasi 
ve iktısadi tarihinde mühim bir mer. 
hale olarak kaydetmek mümkündür. 
Anlaşmanın zahiri manzarası iktısa. 
didir. Fakat yaşadığımız iktısat nsrm. 
da, bu sıfat bile ehemmiyetini be. 
lirtmeğe kifi değil midir? 

Milletlerin birbirinden gocunduğu 

ve birbirlerile ekonomik cidallere gi. 
riştiği bir devirde, iki memleket, Türk 
milleti ile İngiliz milleti yekdiğerine 
itibar ediyor (alkışlar). emniyet e. 
diyor ve karşılıklı menfaatler üzerine 
kurulan bir rş birliği vücuda getiriyor. 
Yalnız bu kadarı bile bize bu itilafı 
alkışlar ile kabul ettirmeğe kati gele. 
bilirdi. Fakat ltilfıfın bu zahiri man. 
zarası altında daha ehemmiyetli ve 
daha esaslı manalar mündemiçtir. 

Hepimiz biliriz ki, siyaset yalnız 

nazariyelere ve hislere dayanmaz. Si
yaset imkanlar sanatıdır ve milletler 
arası dostluklar bu imkıinl:ıra göre ta. 
hakkuk ve inki§af eder, her millet. 
ten daha fazla realist ve pratik olan 
Ingiliz milleti, Türk milletine elini u. 
zatıyor ve onun dostluğunu kıymet • 
lendirJyorsa bunun sebebi yalnız ma. 
li bir kombinezonun rakamı ile ölçU
len menfaatlerinde değil, iki milletin 
dostluğundan doğan yUksek imkiı.n • 
]arda aramak llzımgelir. (Alkışlar, 
bravo Besler!). 

Türkiye Cumhuriyeti bu imkanların 
kendisine ait olanlarını senelerdenbe. 
ri, §a§mıyan, değişmiyen insani, sulh 
sever ve dürüst siyaseti ile temin eL 
miştir. (Alkışlar). Atatürk Türkiye. 
sinin realiteleri, her halde ve her za. 
man tahakkuk eden ve edecek olan 
yüksek inkılabımızın idealleridir. Biz 
böylece yakın şarkta yalnız yeni bir 
siyaset değil, yeni bir dünya kurduk. 
Bu dünya doğruluk. fedakarlık. sözü
ne sadakat. baf1kalarının haklarına ri
ayet. kendi hakkımızı her vasıta ile 
müdafaa ve bu esaslara müstenit 
Türk Si.llhilnc urı;un bir cihan sulbünü 
himaye dünyasıdır. 
• Bravo sesleri, alkışlar -

Türkiyeyi anlayabilmek ve onun ha. 
kiki dostu olabilmek için işte bu yeni 
Turk dunyas:nı anlamak lf.zımdır. Ve 
biz de ancak bunu anlayan hakiki <dost 
larımızın her §ekildeki dostluk teza-

Bundan sonra Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya ge
çen sene parti mebuslarının intihap 
dairelerinde yaptıkları tetkiklere ait 
raporlardan alınan iyi neticeleri ve bu 
sene de yaz tatili dolayısite mebusları· 
mızın parti ürgütleri ve Halkevleri fa-. 
aliyetleri etrafında ve p~tiyi ilgilendi. 
ren işler üzerinlde yapacakları tetkikle
ri raporla parti genel merkezine bildir. 
melerinin çok faydalı olacağını tebarüz 
ettirildikten sonra Nalkevlerinin nahiye 
ve köylere kaıdar teşmiuru. umumi bir 
arzu olduğunu ve bu hususun partice 
kararlaştırıldığını beyan etti. 

Grup, genel sekreterin bu izahatını 
alkışlarla tasvip etti. 

hUrlerine büyük bir kıymet ve ehemmi 
yet atfederek onlara samimi bir el uzatr 
nz. Onun için ben kendi hesabıma bu 
mali itilafı maddi kıymeti kadar ma. 
nevi kıymeti ile de ölçülür ve bu ba
kımdan da çok hayırlı ve feyizli bir 
hadise telikki ediyorum. 

Beynelmilel içtimalarda Ingiliz re. 
fiklerimizin bize söylediklerine ve biz 
Türklere ka?'§ı gösterdikleri samimi 
hislere bakılınca inkişaf eden dostlu
ğun yalnız iki hükfimet ldeğil iki mil. 
Jet arasında da layik olduğu mevkii al. 
dığmı memnuniyetle görüyoruz. 

insanlığın yükselmesi ve dünya sul· 
hunun muhafazası uğrunda karşılaşan 
ve iş birliği yapan dcstluklarımız yal. 
nız iki millet için değil, bütün mede. 
niyet dünyası için de hayırlı ve fay
dalıdır. Bu bakımdan da değerini tak
dir ettiğimiz Türk • İngiliz dostluğu
nu onun bu günkU parlak ve rnüsbet 
eserini hazırlayıp neticelendirenlere te. 
şekkür etmeği bir borç bilirim. - Bravo 
sesleri, alkışlar • 

Zeki Mesuttan sonra Muammer Er. 
iş kürsüye çıkarak anlaşma hakkında 
izahat vermiş, yine bu kanun üzerinde 
Bayan Nakiye Elgün (Erzurum) ve 

.bayan Benal Arman (İzmir) ve diğer 
muhtelif hatipler söz alarak İngiltere -
Türkiye münasebatının tarihçesini yap 
mışlar ve iki memleket arasındaki dost 
lugun bu yeni tezahürünü memnuni. 
yetle ifade eylemişlerdir. 

Hatiplerin slirekli alkışlarla karşıla
nan bu beyanatlarını müteakip söz al
mış olan Ekonomi Bakanı Şakir Ke. 
scbir de §Unları söylemiştir: 

ŞHkir Kesebirin sözleri 
"Sayın hatiplerin kıymetli izahları 

ve mütaleaları yüksek tasvibinize arz. 
edilmiş olan anlaşmaların mahiyetini ve 
manasını tebarUz ettirmiştir. Bunlardan 
lıiirncisi halen meriyette bulunan kle
ring anlaşmasını tadil etmekte ve ba-

zı yeni hüki'ımler ilave eylemekteldir. Bu 
müzeyyel klering anlaşması iki taraf 
ticaret münasebetlerinin ıslahına tan. 
ziınine ve daha ziyade geniıletilmesine 
hizmet edecektir. Diğer iki anlaşma ma. 
li mahiyettedir. Ancak iktisat ve tes. 
lihat kredilerine ait olan her ikisinin 

de yine mali hüviyeti yanında ticaret mü 
ni:lsebetlerimizle olan sıkı alakaları da 
meydandadır. Bütün anlaşmalar iki ta
rafça karşılıklı menfaatlere hizmet ede. 

Ankara 28 (Telef onla) - Spor teş. 
kilatı hakkında kanun layihası Meclis 
ruznarnesine alınmıştır. 

Layiha. esaslarına göre, yurttaşın 

fizik, moral kabiliyetlerinin ulusal ve 
inkılapçı amaçlara göre gelişmesini 

sağlayan oyun, jimnastik, spor faali. 
yetlerini sevk ve idare etmek maksa. 
dile Başvekalete bağlı bir beden ter. 
biyesi genel direktörlüğü kurulacaktır 
Genci direkt6r1Uğün merkezi {Anka
ra) da olacaktır. 

Genel direktörlilk arsıulusal spor 
temas ve münasebetlerinde merci o. 
lan resmi bir te~kkUI olacaktır. 

Gençlerin klüplere &irmeleri boş 

zamanlnrında beden terbiyesine de • 
vam etmeleri mecburi olacaktır. Han. 
gi yaştakilerin ne mUddet ve hangi 
mevsimlerde spor mükellefiyetlerin • 
de bulunacakları, ne gibi daireler, mü
esseselerde beden hareketlerinin tat • 
bikı 18.zımgeldiği Vekiller Heyetince 
tayin olunacaktır. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
merkeroe bir genel direktörle genel 
sekreterken, federasyonlar heyetinden 
teftiş,besap, sağlık dairelerinden(neş. 

riyal ve propaganda), (muhaberat, 
muamelat arşiv), (sicil ve lisans) ve 
(müze, kUtUphane) §Ubelerinden te • 
şeJr~-uı edecektir. 

Genel direktörlük lüzumu kadar 
yerli, yabancı mUtehassısla memur ve 
müstahdem kullanacaktır. 

Beden terbiyesi genel direktörü 
Başvekil tarafından intihap ve Cum
hWTeisinin tasdiki ile tayin olunacak. 
tır. 

Genel direktör bu kanunun hilküm. 
leri dairesinde kurulan te§ekküllerin 
mercii ve amiri olup bu te3ekküllerin 
çalrşmalarmdan nıesul-olacaktır. 

Genel sekreter ile daire reisleri fe. 
derasyonlar ba§kanları ve şubeler mu 
dUrleri genel direktör tarafından inti. 
hap, Başvekil tarafından tayin oluna.
cakl:ırdır. 

Diğer memurlar, müstahdemler 
doğrudan doğruya genel direktör ta • 
rafından intihap, tayin olunacaktır. 

Merkez istişare heyeti beden terbL 
ycsi genel direktörü reisliği altında 
memlekette spor bilgisi ve ihtisası ile 
tanınmış olanlar arasından Başvekil 
tarafından seçilecek bet zat ile KUi. 
tür, Dahiliye, Sıhhat Vekaletlerinden 
intihap olunacak birer mümessilden 
terekküp edecektir. 

Kendilerini alakadar eden işlerin 
müzakeresinde ilgili diğer Vekaletle _ 
rin de birer mümessili bulundurula -
caktır. 

Merkez idare heyetinin vazüeleri 
şunlardır: 

A - Genel direktörlükçe hazırla. 
nan yıllık bUtçeyi, 

B - Genel direktörlükçe hazırla • 
nan yıllık çalışma programını tetkik 
etmek; 

C - Te§kilatı ilgilendiren talimat. 
nameleri hazırlamak; 

D - 14,ederasyonların kurulması ve 
meşgul olacakları spor şubeleri hak. 
kında miltalea beyan etmek; 

F - Genel direktörlilkçc l;endlsine 

ceği kanaatile ve mliıterek dostluk zih. 
niyetile imza odilmişlerdir. Ayni kana
at ve zihniyetle bu anlaşmaların tatbi. 
katta iki tarafı memnun edecek ıerait 
altında gittikçe daha ziyade inkişaf 

edeceğini ümit ediyoruz. 
Anlaşmaların tatbikine dair olan ka. 

nun layihasının kabul buyurulmasını 

hüki'ımet namına rica ediyorum. ~l. 
kışlar -

Bu izahatı takiben kanunun heyeti 
umumiyesi üzerinde mlizakere kafi gö. 
rülerek maddelere geçilmiş ve anlaşma 
nın tasdikine ait kanun kabul ddilmiş· 
tir. 

B. M. Meclisi bundan sonra ruzna. 
mcsinde bulunan diğer maddeleri ka. 
but etmiş ve yarın saat 10 da toplan
mak üzere toplantısına nihayet ver. 
miştir. 

havale edilen bütün .işler hakkında 

mütalea beyan etmektir. 
Her vilayet bir beden terbiyesi böl. 

gesi, valiler bölgelerin başkanı ola -
caktır. · 

Bölgelerde beden terbiyesi ve spor 
i~lerile meşgul olmak üzere valiler 
mesuliycti altında.\ bölge beden terbi. 
yesi direktörü ile o bölgede tatbik e. 
dflmekte olan spor nevilerinin aJfilca. 
dar federasyonlarla mütenazir olarak 
her biri için valinin seçeceği ve beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün tas • 
dik edeceği birer ajandan trekküp e • 
den heyetler bulunacaktır. 

Gençlerin beden terbiyesi sporu bu 
kanunla kurulacak hükümlerine inti
bak ettirilecek olan klüpler ve grup. 
lar vasıtasiyle yaptırılacaktır. 

Mektep ve kışla dışında daha çok 
spor mükellefiyeti çağında yurttaş bu. 
lunan köy, kasaba, sehir ve milnf crit 
mahallerde klUp spor grupları kuru. 
lacaktır. 

Spor mükellefiyeti çağında yurttaş 
sayısı beş yüzden f azln olan kasaba 
ve şehirlerde her kllibe beş yilzden 
fazla ve iki yüzden noksan düşmemek 
şartiyle kasaba ve sehir klüpleri te. 
sis olunabilecektir. 

Memur, işçi say1sı beş yüzden faz. 
la olan müesseseler, fabrikalar kendi 
memur, işçilerine beden terbiyesi yap
tırmak için genel direktörlüğün tek. 
lifi ve istişare heyetinin kararı üze. 
rine Vekiller Heyeti tarafından veri.. 
lecek karara. göre jimnastik salonu, 
spor alanı, yüzde havuzu gibi tesis. 
leri yapmağa veya antrenor tutmağa 
mecbur olacaklardır. 

Bulundukları werkezin beden ter • 
biyesi emirlerinin vesikalarım taşıya
yan ve en az beş kişilik bir grup ha. 
linde spor hareketlerine veya müsaba. 
kalarına katılmak üzere seyahat eden 
sporcular devlet nakil vasıtalarında 
meri tarif eler üzerinden yüz.ele elli 
tenzilatlı Ucretle seyahat edecekler • 
dlr. 

Maarif Vckiletine lüzum-µ olan yük
sek Yasıflı beden terbiyesi ve spor öğ. 
retmenleri ile antranör ve monitorlar 
yetiştirmek beden terbiyesi ve sporun 
sıhhi teknik kavaidini tesbit, sporcu
ların sıhhi kontrolları işini tanzim et. 
mek üzere Ankarada bir (Beden terbi. 
yesi yüksek enstitüsü) kurulacaktır. 

•• 
O/düren 

kim? 
_. Ba#2rofı 5 lncid~ 

kapının gece niçin açık bırakıldığı an
laşılır: orndan çıkacak olan, kapıda. 
ki zilin çalmaması için, evvelden kapı
yı açık bırakmıştır. 

Bu kim olabilir? 
Ölen adamın karısı, köı.-k sahibinin 

kansını itham ediyor. Diyor ki: · 
"Misis Bravnla kocam arasında 

bundan bir buçuk, iki sene evvel geç. 
miş bir hadise vardır. Ondan sonra 
kocamla kadın dargmdırlar. Fakat, 
kadınla benim aramdaki ahbablık es
kisi gibi devam etti. 

••Bu hii..diseden Mister Bravn haber· 
dar olmamıştı .. ,, 

Eskiden aralarında bir aşk mace. 
ra.sı geçmi~ olan bu kadın acaba çift
lik sahibini öldürmeye neden lüzum 
görsün? Yoksa şüphe haksız mı ve 
başka birisini mi aramak lfızım? 

ÇifUğe gelip giden onlardan bil§ • 
ka yalnız iki kişi vardır: Mister Çand
ler ile karısı. Bunlarla, bir müddet -
tenberi dargmdırlar. Çünkü Misis 
Çandler hakkında son zamanlarda ba. 
zı dedikodular çıkmışt.ır. 

Fakat bunlann uzakta oturmaları, 
kendi!crinden şüpheye mahal bırak -
mıyor. Yine bUtün şüpheler karşıki 

köşkteki kadında toplanmaktadır ... 
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M ı~f~il 
Bozuk, dl ll n5z pash , 
kabız çek iyorsa nız 

MAZON tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. t~ilmesi latif, tcsın 

kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, s;ünkü son 

nıu lla ka MEYVA TUZU 'nu deıece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve müşabih isimli ve takfüleri reddediniz. Horos markasına dikkat. 

r---, ........................... w _______ , 

YAZ MEVSİMİNDE ib 1 Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkiJap yaptı 

Bu yeni ve 

sihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş., bir şe
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamı~ görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret "Chromoscope,. 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı· 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa e~miştir, ki, bu. Tokalan 
müessesesi kimyagerleri:ıe bir ÇQk ta
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkanını vermi~tir. Artık yüzü
nüzde plakalar halinde yapışan adt 
pudralara nihavet veriniz ve bugün-

Arlık sızi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gosieren ve yiizüniizde 
"Plakalar .. halinde yapışan adi 
pııdraları bırakınız ve bir gfiulli~· 

1 
miitclıassısımn dediklerini oku· 
yımuz: ·------------

den Tokalan pudraşını sihramız ı eııı

lerini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bı 
tarafına bir renk ve diğer tarafına cJ: 
başka renk bir pudra sürünüz ve cil· 
dinize hangisi daha uygun geldiğim 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak 
cazip, sehhar ve adeta tabii bir gü 
zellik temin ediniz. 

f AKA l ··· 

1 

~-<':--?"-~-

KÖRTİNG 
6 LAMBALI 
~UPRA.5ElfCTOR ;; 

RADYOLARİYLE 

TU KiYE VEKiLi: 

NEC J>~ E-RS 
İSTANBUL -GALATA 
SE 5L İ HAN Z ÜLFARUZ Sokak 

, ""JiAYANTARTht-ı . 

i nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız T okaloiı kremi vazolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

ııı-·--ı iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, _ _., 
· ayni zamanda kıymettar mükafatları bu- ·--~ ADEM i iKTiDAR~-• 

Gle:\fŞf.EIKll..DGiD!NllE D<A~ŞD 
i' lunan Tokalon müsabakasına iştirak hak-
} 1-ını vercll b;r bilet takdim edecektir. ' ve 
:;ıırıı:::ııtı::ııaıt!!lltll!ıııı nııı ıı nı uı u ııııııııııııııııımıı mııııııı ıın:~ıııı ıı:ı:ım"'.umrııııımıımarııııııııııııı=ıı~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. Üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan b<ışka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ( 10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimciiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya işti rak etmek sure· 
tile siz de talihinizi ,•deneyiniz .• 

YbNi T[SLiMAT 
iLMüı.IABERLEQiMiZ 

• 

DA~A YU kSE: 1C l 

rAiZ, DAHA E:Yi 
ŞARTLAR, TE:MiN [D~R 

WOLANTS~ gANK-UNi NY. 

BiN 
r.er 1:cz11nede arayınız. • .=-osta Kutueu 125:; liormobln 

_, 
e eratör - urbioli 

1 Bir kıiovatlık 1 urbinli }eneratöı 
Fabrikaları mamulatından s. s. c. ı. 

Yüksek keyfiyette malzemeden 
imal olunmuştur. 

idareli 1 ve 
Mufas~a ı malümat almak için: 

,- Satılık Hane -, 
Aksaray Gureba Hüseyin mahal- ı 

lesi Uzunyusuf sokak No. 6 gezmek 
istiycnler Ak~aray Yusufpaşa No. 
111 iktısat bakkaliye mağazasında 
bay Hasana müracaat. 

·----·-----· .. 1 Pazarhksız be~bln 

l 
llraya satılık ev 

Şişlide Bomonti ve Osman B. tram
vay istasyonlarına iki dakika me
safede Kırağı sokağında 19 N. 1ı 

1 
sekiz oda, alaturka hamam sah. 
rınç, terkos, havagazi, elektrik. 
miktarı kafi bahçeli sofa ve mer. 
divenleri muşamba döşeli mükem-

1 mel ev. Her gün 10 dan 12 ye ka-

~ .. ·=e~r. 1 

ucuz ur 
Telefon : 43 587 müracaat ediniz. 

----------

Devlet.· Demıry~lları ve· Lfmonları ~şlrtme 
. · · ·. Umum. idaresi ilô.nları · · 

. . . . . . . 

Muhammen bedeli 15200 lira ol arı orı adet buyük ve 60 adet küçük pa1' 
kasası 26-7-1938 Salı günü saat 15,30da kapalı zarf usuliyle Ankarada idart 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1140 ) liralık muvakkat teminat ile kanunull 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gilll 
saat H,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa~a-
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3806) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

lstanbul Satına1·ma komisyonundan 

1 - Sirkeci muhafaza kulübesi 7-7-938 pazartesi günü saat 10,30 da pazar· 
lıkla satılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 56 lira 4 kuruş. llk teminatı 5 liardır. 
3 - 1stekli1C'rin gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlikte Galata. eski 

lthalfıt gümrüğündeki komisyona gelme leri. (4003) 


